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 ,םיזיוו ןלהא
 שדוח ,וניתוחוכ לע רבע ףסונ שדוח
 דוע ףרטצהל וקיספה אל וכלהמבש
 .ןותיעל םישדח םייונמ דועו
 ם-אססא]-ה תעש עצבמה תרגסמב

 .ץרמה אולמב ךשמנה
 םיקיתווה םיארוקהו םייונמה
 ןויליגל םיאבה .םיכורב ,םישדחהו
 ו1טאותאפ קחשמה תא ליכמה 5
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 ןפיב לחת וב םויה וניה רבמצדב ו
 קתשמ - 0|ו:8 64-ה תריכמ
 64 ודנטנינ לש שרחה היזיוולטה
 שמשה ץראב ארקית תכרעמה .טיב
 היהי הריחמו \!!וזה [יהזחושסהו הלועה

 וז תכרעמל םיכחמה םיבר 0
 היהת תכרעמהש ןויערהמ ובזכאתה
 םי תססובמ
 !ווהשיערמ השרח ,בל ומיש ךא

 תכרעמה יבגל הנורחאה העומשה
 ןוקיליס תרצות יפרג דבעמ תססובמה
 לחי 1996 ףוסבש ,הניה ,םקיפרג
 ב יב
 , וז 64-ל םיאתיש

 רוציקב וא יטפוא-וטנגמ ןנוכ
 םידחוימ םינוטילקת ןנוכ וניה ,אזס
 | ו ו ל וי
 ו אלל םהילע בותכלו אורקל
 .םימעפה רפסמ לש

 ןנוכ לש םירידאה תונורתיה
 ו

 תננכותמ תלוביקו 6 2-₪וכא1 יננוכמ
 ,הקיחמל םינתינה טייבהגמ 130 לש

 ףיסוהל ,הנכות וי
 .'וכו םישדח םיכסמ

 /\6ס|הוזח-ו \וזקוה הנכותה יתב
 יי ג ו
 ,שדחה

 תכלל תועבצאל ןח
 ךמוקמב

/\ 

 הטילש תדלקמ הניה

 תאז םע דחיו תמכחותמו השדח
 תטלוש תכרעמה .הלעפהל הטושפ
 תרשפאמו ךלש לוקה סיטרכב
 1 יי ה מ

 ו
 תונכות םע קסעתהל ו

 ידכ קחשמהמ תאצל ילבמ וא תונוש
 תדלקמה .תרחא וא וז הלועפ עצבל
 תאיצי ךרד בשחמל תרבחתמ וזה
 לכב תמייקה תירוטה תרושקתה
 .חיש 120-כ ב"הראב הריחמ .בשחמ

 עמטנו הארנ
5 

 יגצ תינרצי .,\וטאפסהוט תרבח
 תרדס קושל האיצוה ,םיחבושמ

| 

 < תרגסמ ךותב תללוכה השדח םיגצ
 םינופואירטס םילוקמר ךפמה

 "ו "ו

 דובע דחוימב וננכות וללה םיגצה
 םילגוסמ םהו ,וחשסואפ 95 ישמתשמ

 ןווגמ לכב היצולוזרה תא תונשל
 תרשפאמש םיטקפאהו תויופיפצה

 !דומח - \ווח]סואפ 5

 וש

 ּק

 העודיה סטנמוטסניא ססקט תרבח
 ןובשחמ קושל האיצוה ,11 רוציקב
 ,םויכ רתויב םכחותמל בשחנה שדח
 ו ב יג
 :ןוגכ ,רתויב תוהובגה תומרב
 הירטמואיגו םילובמיס םיבושיח
 לכ - (...תומש הזיא) תינדילקוי
 תוכבוסמ 6 תונכותב םייקש ןגלאבה
 ךותל סנכנ יטמתמ דבעמ שרודו
 ,ואדיו תטלק לדוגב סיכ ןובשחמ

 ב

 וזחהַספ 6

 השבכ א!וטזטפסו| \טזש 6 תנכות

 םילילמתה דבעמל הכפהו םלועה תא
 א[87 תרבהח .רתויב ץופנה
 ל ב ו נק וב ב
 םירשפאמה ,הנכותו םאתמ תללוכה
 ו
 רומשלו הנומת איפקהל ,בשחמה

 לכ ךותב וא \/טז| ךמסמ ךותב התוא
 תליבחב הלולכה תרחא הנכות
 םיאלמ םיעבצב ,א!וטזטפסוו (11וטט
 .ההובג היצולוזרבו

 ,םילמ ףלאמ רתוי הווש הנומת
 ?אל

0 
/ 

 הנורחאל האיצוה וא תרבח

 תוריהמב שדח 60-א0א1 ןנוכ
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 ךותב םינבומה םילוקמרו םירוטילקת
 רשפאמ םידוטילקתה ףילחמ .זראמה
 םינוש םירוטילקת 3 דע סינכהל
 ןנובב םישמתשמ םאש ךכ ,תינמז-וב

 רובעל ןתינ הקיסומ תעמשהל
 םינוש םיריש ןיב רותפכ תציחלב
 םא .םירוטילקת 3 יבג לע םייוצמה

 הידמיטלומ ךרוצל ןנוכב םישמתשמ
 שורפה קחשמ ןיעטהל ,לשמל ,רשפא
 לכ ואו דחא רוטילקתמ רתוי יבג לע
 תפלחה תשרודה תרחא הנכות
 םיקחשמ 3 וליפא וא םירוטילקת
 .וםינוש

: 

 יווימ

 81061 !![הסחוה6
2] 

 יב מ הנ ומ
 רישכמ וניה אוסטו| 4551181 1 .תוכמ
 הגיהגה תא ךופהל יושעש אלפנ
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 ססחמהשכה | אוטפווט המחומתורפ ['"'

 .הנהמו הלק היווחל םישדח תומוקמל
 תובוחר ינש לכ רוצעל םוקמב

 ₪ רי ו מ יה ימו

 שוכרל ןתינ ,ונצפח זוחמל םיעיגמ

 ב רו ב ל ב

 (005) ינייוול טלקמ ובו ,בברל
 .המכח הנכותו

 תא ךל הארי אוסוו] ./\5וזגתז 1

 ללוכ ,ךצפח זוחמל הנוכנה ךרדה
 ןכיה ,עוסנל רציכ תובותכ תוארוה

 ,קלר תונחת לש ןמוקימ ,תונפל
 .דועו הגושאר הרזע תונחת ,תודעסמ

 ווורבד לש ןועגיש ,רוציקב



 ,תובזכא ,תושגרתה ,חתמ ,המרד
 םיאבה םיכורב ...תועתפה ,תונרמש
 .3-ה םיקחשמה דעצמל

 הֶגְספה תא הנפמ: טפט !ךפהמ

 יד6 צו? 5-ל

 השעמל.:אוהש קיתו היגטרטסא קחשמ

 תא שבכ 31 .הסזזש סון ודא

 ןמז -המכ ןיינעמו ,5-ה םוקמחמ הגספה

 .הרוכבה לע רומשל חילצי
 שרחה קחשמה ץרפ םדוקה דעצמל

 רומשל חילצה זאמו אום( החהאןסה 2

 םעפה .8-ה םוקמב ראשיהלו תוביצי לע

 קחשמל תכייש הלודגה הצירפה

 ,דעצמה לש חצנה קחשמ לש וכשמה

 הרבחה םש
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 ד =ורו צץ

 צוחסטוא

 אוושחסקםס5=

 שוחסוא

 ד הק צץ

655 

 וו

 סחוטוא

 אוסחסהספש

 וואס

 ווסחספחספ=

 אוויס(;

 שוחגוא

 שוחסוא

 אווהסקהפ[-

 זה

 הה| 4 וו |

 30 ה

 ו ויוספהקש

 קחשמה םש

 סגן הסדוש ווק דו 58

 ותו בה

 וה דפמ סז אוג גוס 6

 ב חוסה 2

 חס סו הוספה 3

 ובה ה ווא

 קוקה פופ

 ו יווסבו הו ו ו

 דופ וזה

 ור וא ווקס

 סחוס הד וה: פדהו ואגחהס

 דפההוואהו שו ססוזצ

 םייעובש ירחאש 57הת תא םתסה

 סמ

 תועובש

 - ד

50 

 היילע .17-ה םוקמל רשייה עיגה דעצמב
 םתובזל ומשר םילודגה 20-ל הצירפו הפי

 סטאז אד גאי 1 הותטתהכ
 20 תמישר תא םתוחש ,51א1(-[1'צ 2000-ו
 .םיליבומה

 לש םתמיעד איה דעצמב תטלוב המגמ
 - םיחיטבמו תיסחי םישדח םיקחשמ
 ,(21=ה םוקמל דריו שש[. דה מ

 גה דאתא זץ. ה זאהו. אודזצ

 יח א א[[א 41.-ו (233-ה םוקמל ררי)
 םיישדוחב םיבלש 11 חנצש \ זיך
 ץוחמ יצחו לגר!םע אוה םגו ,םינורחאה
 .םילודגה 20-ל

 .אבה דעצמל וכח זהיהי המ

 :גורידל תבותכה

 יסןס וזסטטסווסחפ

 םה/טטוא5וזהה| 6

 3032 [16 רסווטזסההו

 רש חח

 ןסןס ₪548 ו חו

 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל

 כ: .א848] .חו/--ןסןס

 הזמגמ יחכונ גוריד םדוק גוריד

 דר = ה -= | = -

 חו םא6-ל הלעפה תוארוה
 קחושעמה תנקתה

 ןנוכ ךותב אצמיהל בייח רוטילקתה
 ו

 .קחשמה
 יי ו מ יב

 .םירוטילקתה
 ןנוכל ליעפה ןנוכה תא הנש
 ו יה ג

 ץהלו וא5זג].. שקה ןכמ רחאל
 .הפשה תריחב ךסמ עיפוי ךינפל .תחוטז

 דוב ו ג וב ב בב
 .[:חושז שקהו

 םויס דע ךסמה תוארוה רחא בוקע
 ני ובב

 תדלקמב הטילש
 עינהל ידכ - ןמסה יצח-הטילש תיחול

 .םלועב םדאה-ינב תא
 הלועפה לע לעניהל ידכ - 2=ירי שקמ

 .עצבל תרחבש
 הלועפ רוחבל ידכ - חוור=הריחב שקמ

 .תולועפה טירפתמ
 יו ירו בב יו ו ימיו

 .שמתשהל הצרת
 .קחשמה תא איפקהל ירכ - 10 שקמ

 קיטסיוינב דיש
 .םדא-ינב לעו תומלוסב ספטל - הלעמ
 .תומירעמו תומלוסב תדרל - הטמ
 .יוצרה ןוויכל זוזל - הנימי/הלאמש

 די יב ל ו נור ו
 .תרחבש

 .עלס ףוחדל - הנימי /הלאמש+ירי
 .ץופקל - לגלג לע םיבכורשב ירי
 .ריעבהל - דיפל םיאשונשב ירי
 לשלשל - לבח םיאשונשכ הטמ+ירי

 ,לבחה תא
 ךושמל - לבח םיאשונשכ הלעמ+ירי

 .לבחה תא

 םדאה-ינבב הטילש

 יי ו יב ו
 .ושארל לעמ עיפוי

1 1 

 ו יש ו ים נב = שי =
 יב ב ויגו
 ,הטמ וא הלעמ עונל ידכב .הטילשה
 ץחל ,רחא םדא-ןב לע וא ,לבח ,םלוסב
 .הטילשה תיחולב הטמ וא הלעמ

 םדא -ינב תריחב

 יי ב יי פו ןויממ =
 יו ב מ יב מ בש 111

 ןיב ףדפדל ןתינ .רחביי םיאתמה
 ו ו 7

 1 שש

 טירפת עיפומ ךפמה תיתהחתב

 תולועפה לכ תועיפומ ןאכ .תולועפה
 ,ןהיניב רורבל ידכב .עצבל לוכי םדא-ןבש
 יריה שקמ לע ץחל .הריחבה שקמ לע ץחל
 .וז הלועפ עצבלו לעניהל ידכב

 תויסיסב תולועפ

 .-ש יג מ
 ןמס ןמוסיש דע הריחבה שקמ לע ץחל

 לעמ םדאה-ןב תא דמעה .*"ךלשה/חק*
 טירפתב .יריה שקמ לע ץחלו ,ץפהה
 יות שיש 1 ית 0 יו ומ יב

 = מ ב יי ו ב
 .יריה שקמ לע ץחלו

 "מ !:)

 ב ו
 ןמס תא רחב .וילע ספטל רחאל רשפאמ
 שקמ לע ץחלו הריחבה שקמ םע המירעה
 ומיע ספטו רחא םדא-ןבב רחב תעכ .יריה
 םורעל לכות ךכ .המירע בצמבש ורבח לע
 .םדאה-ינב ורמגייש דע

 תינחב שומיש

 ףנפנל
 תא קתרי רואזוניד לומ תינחב ףונפנ

 ולכוי םירחא םדא-ינבו ,ומוקמל ץלפמה
 יג יה = כ

 .יריה שקמ ידי לע לעפהו הריחבה שקמ

 טומ תציפק

 טירפתמ *סומ תציפק" ןמס תא רחב
 ךכ רחא ץחל .הריחבה שקמ םע תולועפה
 תיתחתב .ץוחל ותוא קזחהו יריה שקמ לע
 בו ו רו ב יו יב
 שקמ תא ררחש ,היוצרה המצועה תמרב
 ךכ הנימי הטונ המצועה ףרגש לככו יריה
 .ורתוי הלודג היהת הציפקה

 תינח תלטה
 שקמ תא קזחהו "תינח לטה" ןמסב רחב

 תמצועל המודב עבקיי הלטהה קחרמ .יריה

 .טומה תציפק

 דיפלב שומיש

 ןנפנל
 ומכ העפשה התוא דיפלב ףונפנ

 .ןפוא ותואב עצבתמ אוהו תינחב ףונפנ

 גש גז
 הריחב שקמ םע "תיצהל" ןמסב רחב

 .ירי שקמ םע לעפהו ,חיש דיל דומעתשכ

 לבחב שומיש

 ו
 לשלשל" ןמס תא רחב קוצ תפש דיל

 יו ו יי ו
 מ וו

 הלעמ ךושמל
 טירפתמ "לבה ךושמ" ןמס תא רחב

 .יריה שקמ םע לעפהו ,הריחבה

 ו
 ,תינח תלטה ומכ תעצבתמ לבח תקירז

 לנלוב שומיש

 וש
 שכל ב ו

 .ותוא "חק"ו לגלגל

 לגלגמ הדירי
 ,הריחבה שקמ םע הדיריה ןמסב רחב
 ו ושר ב

 1 ב
 עונל ידכ םיצחב שמתשה ,לנלגה לע

 ןוויכ+יריה שקמ לע ץחל .הלאמשו הנימי
 .ץופקל ידב

 לילא-אפור
 ךא םיצפח תחקל לוכי אל אפורה

 .תומירעב ףתתשי

 םימסקב שומיש
 תרזעב תולועפה טירפתמ םסק רחב

 םדא-ןב .יריה שקמ לע ץחל .הריחבה שקמ
 .ןברוקכ דמשוי לילאה-אפורה תברקב

 "םבטעה"ו תודוקנ

 תודוקנ
 עבקנ בלש לכ םויסב תודוקנה רפסמ

 רפסמו בלשה תא תמייס הב תוריהמה יפל
 יי \ יי | שמ גוי ו יא 2 | וב
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 םרא-ינב רפסמש בייחמ בלש לכ
 ,יללכ רגאממ חקלנ הז רפסמ .ותוא ומייסי
 קיפסמ טבשב ןיא והשיתמ םא ."טבשה"

 ו ו
 א 1

 מ יו-יו

 הלעמו 486 בשחמ

 (םיעבצ 256) \/(14 יפרג סיטרכ

 ויונפ 100%) חישק ןנוכ

 הכימת םע 2005 הלעפה תכרעמ
 (:וכ- א()א]-ב

 לש תוריהמ לעב (0-אטאו ןנוכ
 היינשל 5%

 ג וא תדלקמ רבכע ,לוק.סיטרכ



 רצואו ,לגרה תועצמאב חתופ התא תותלד .ולש ראווצה בחורל ההז טעמכ ולש םייפתכה בחורש רוחב התא םעפה

 רשא ,תינלטק תדוכלמב לפנש חיפונכ גיהנמ התא ...החאו ..מהא ...ממה ןוגכ ,תועונתו םירוציעב םכתסמ ךלש םילמה
 לעפמה תאז השעת אל םא .םיקסעה שיאב םוקנלו רואל קדצה תא איצוהל ךילע .ךלכולמ םיקסע שיא ידי לע הנמטנ

 .עיגהל חצור היה אל ןעונפוא ףא וזה הלפשהלו ,םיסובינימ רצייל ליחתי םיעונפוא רוצייל ןורחאה

 אוה תעבו רעבמה תא בנג הזה םופיטה ,ףוליח יקלח אוצמל ךילע הנואתה ירחא
 .ולש אטאב רכזנ .הרענ םג אצמת ילוא

. . | 
/ 0 

 . ין .

 / = בג | +7 ג
 . שש

 .םאתהב גהנתתו םייטפמיס אל םישנאב
= 

| 

 ולרטני יטנגמ ילמשח ףוגמו רשב טעמ תיתרטשמה תפחרהמ קלד תפסות תוברקב תגשה םילכה בוו תא
 = = .בלכה י'צוב תא ,חכרבב לבקתת ?הכחמ התא המל זא ,םיעונפוא

 ו-5

 ירו?

 תא ךופהתש יוצר .גרהנ תיאשמה גחנ

 .םובה .רליירטה

 חק ,םיינורטקלאה םיחצורה תרהנמ וז ךתוא תוהזל השפ - ינטרהה ץורימה
 .וזח הפילחב .הצפקמה תא

 \ ְי
 תא אצמה ןאכ - ןקזה לש דרשמה םיעונפואה לעפמ - שודקח םוקמח

 .תוזארה .ןורחאה

\[ 
 -- . / ₪- ו רובר א.א

 ינפב דמוע אל םושקומ הדש וליפא

, = 

18 
 חתאו תלחנמ איה .וכרדל שיא שיא סובה השע המ עדי םלועה תעכ 5

 .שיבכח לע .תחשומה .ןיימא ילטשח בנרא

0 



 ביבר ןרוא :תאמ

 ינא ,?הז תא תישע ךיא ,םיהדמ"

 םיקתועה 1,000 תא ךממ הנקא
 אלש תובוגתה ולא "...!םינושארה
 יתרציש ןושארה קחשמה ירחא יתלביק
 יתרצי אלש אל ."קילקחשמ"ה תרזעב
 ינא תוחפל ךכ) ךפיהל ,הפי קחשמ
 ךכ לכ חיה אל אוחש קר הז ,(בשוח
 ."יקחשמ"

 "קילקחשמ" ,ילש קחשמה תא ובזע
 תנכתל הצורש ימ לכל הלועמ הנכות איה
 ןושארה בלשב .ל/וחסואפ-ב םיקחשמ

 %ל דואמ ויהי ורציתש םיקחשמה

 םיסנמו םיתנכתמש לבב לבא ,םימכחותמ
 תונכתה .עדיו ןויסינ דועו דוע םירבוצ

 תונכת תפשב ערי לכ ךירצמ וניא
 תא ומצעל רחוב תנכתמה ."תיתימא"
 םיצפח המכ חינמ ,ךסמה לש עקרה
 ןקחשה תומד תא םקממ ,ץצופל רשפאש
 .קחשל ליחתהל רשפא ,והז ...ו

 ידמל יביטימירפ קחשמ והז ,רומאכ
 אורקל יאדכ הז ללגב .ןיינעמ שממ אלו
 םדקתהלו ודואמ הרוהב) תרבוחה תא םדוק
 םע קחשמ לבקל תנמ לַע בלש ירחא בלש
 ולש עריהש ימו .ןיינעו הלילע רתוי תצק
 רוחבל לוכי ,עצוממה לעמ אוה תילגנאב
 ,ואדיו ןוטרס קפסמש תילגנאה הכרדהב
 קחשמה תקפה לע רבסהה ןרקומ וכלהמבש
 .רתויב טושפהו ןושארה

 45-ל השיג רשפאמ בלשה ךרוע
 םיאשונ יפ לע תוקלוחמ תוירפסה .תוירפס

 20-כ שי ,םינושה בכרה ילכ תיירפסב
 ירארפמ לחה םינוש בכר ילבכ לש םירויצ
 רשפאש םירויצה ןווגמ .ןוטב לברעמ דעו
 םא ךא ,לודג אוה קחשמב םהב שמתשהל
 ,תיצרש המ תא קוידב תאצמ אל תאז לכב
 וקרסנש םיקחשממ תונומת בלשל רשפא
 השעמל רוציל ךכ ידי לעו ,רנקסב בשחמל
 רשפא .םיקחשמל תויורשפא ףוס ןיא
 תונומת יצבוק לש םיגוס הברהב שמתשהל
 רמולכ .01:-ו שוא םה םהיניב םיטלובהש
 ליכמה קחשמ לכל טעמכ תשגל ןתינ
 התאש קחשמב םתוא לותשלו ולאכ םיצבק
 1.16 היצמינאה יצבוק יבגל ל"נכ .רצוי
 .אוש5-ו 5% הקיסומה יצבוקו

 תודוה ,דואמ הבוט תונכתב הטילשה
 לכמ תולעהל ןתינש םירורבה םיטירפתל
 .םיינויגה יכה תומוקמב םיאצמנשו םוקמ

 - [)כ

 קשממ תא תונשל הצור התא םא ,המגודל
 התא ,רבכעל תדלקממ ,ןקחשב הטילשה

 - הנהו ,ןקחשה תומד לע שיקמ טושפ

 תויורשפא ליכמה תודוקפ טירפת עיפומ
 הטילשה יעצמא לע הרקב ןהיניב ,תובר
 .תומדב

 םתזרכהו קחשמה תא םתרציש ירחא
 טיקחשמ רציימה הנכות תיבכ םכמצע לע
 אם5פדאסספ-מ םיבוט רתוי
 םילוכי םתא ,דחי םג 1אדםתקן.הצ -ו
 תרבחל ,!ח"ש 2500-כ) ט"םיל 500 חולשל
 ירחסמ ןוישר םכידיב דיקפתש תבשחמ

 לכ ןיאש ימל .םתרציש קחשמה קווישל
 ט"סיל 100 קר חולשל לוכי ףסכ הברה ךכ
 ןוישר לבקלו (ח*ש 500-ב)

 תוכחל םילוכי םירחאה הש אח
 .לופיי יטירבה עבטמה רעשש

 תוסנל הצורש ימ לכ ,תורחא םילמב
 דימתש ימ לכלו ואותטסואפ קחשמ תנכתל
 הגכותה ,םלשומה קחשמל ןויער ול היה

 םג וזש איה תמאה .וליבשב תמלשומ
 רוציל הצורש ימ לכל תרדהנ הנכות
 ןמזה תא ריבעהלו םיטושפ םיקחשמ
 .ףייכב

 7 תופוז וולו
 ה אר ך שוד 9. ל ל

₪- 

 | ו

 ה ה 7-7 77 --

 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 608841 | לע | הבתכה < תא
 רחאל םיארוק םתא אוז ד
 שמתשהל ילואו אורקל .םתקפסהש
 לע 11617 - א[ ווד -ב
 ונעמש עוד שאז אדמס
 ,ונימב  ידיחי אוהו . ,יוליע .אוה ,הברה

 ,ותמועל .ןאכו .הסיטה ןמזב םייטה .אתמ
 רוטלומיס ,חור .חעבו בל ץמואב ול .בצינ

 הרוש :התואב ול בצייתמו ,ונרָפתש
 ילב 116117 שאז.זאוזד חת םע
 ,תצק זוז" טקשב רמוא וליפאו ,שייבתהל
 לולשל המ ןיא ,ןכבו ."יתוא ריתסמ התא
 יתלבה האוושהה תורמל .ףסה לע ותוא
 .תענמנ

 םיפפה םה םיקחשמה ,תמאה ןעמל
 תא טשפל הסנמ [ה.100111' .ינשה לש דחא
 וליאו ,"רפורפ" ריוואב הסיטל קחשמה לכ
 הסנמ 6 אוההז הזה אזאסו אש
 ,ושפאה לכב םיפסונ םיטקייבוא םימעהל
 .'וכו םייפרגואיג םיחטש

 .והזו סוטל דמול התא [1.10111-ב

 ןיא ךא ,יטסילאירו יעוצקמ ןפואב םנמא
 ןיא ,ךלש הזמ ץוח םיימשב סוטמ .םוש
 ילכ ןיאו וריווא אלו עקרק 'אל) תורטמ
 לכ תא ומילעהש ודיגיש ולאכ שי .קשנ
 יאדפ ולאל .רוטלומיסהמ םיפיה םיקלחה
 .ססאומ הד הז ךאסו. תא תונקל

 תורטמ 1,000-מ רתוי לש רחבמ שי ןאכ

 ןהיניבו תונכדועמ ,תויתימא ןלוכ ,תונוש
 ,םינוש םיקנט ,םיהאקס תוללוס שי
 חטשה :.ו'וכו .םיסיסב ,הקפסא תויאשמ
 ימוליצ אוה ₪1.1601-ב םיסט וילעמ
 ידי לע רצוימ ןאכ עקרה םנמא .ביהרמו
 אוה לבא ,קחשמה לש אגאטמהמה-ה
 הנבנש חטש רטמוליק 11,000 לעמ ללוכ

 ."רבדמב הרעס" תופמ יפל קיודמ ןפואב
 :םיינשהמ דחא סיטהל רשפאמ (:\ק
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 ה-18 ןוסאאשז וא :-14 סאו הז
 םיעוצוב םתוא ,שומיח תויורשפא ןתוא םע
 ומכ קוידב לכה ,םיהז םייט יאת ,תויוריהמו
 .קחשמ יכרד המכב רוחבל ןתינ .תואיצמב
 ךרדה וז ,ןאפדאהאז א6דזסא-ה
 רקיעב הבוט איהו ,ברקל תידיימה
 םיעוציבה רומיללו קחשמהמ תומשרתהל
 ,0816416:א-ה .תייצפוא תא שי .ולש
 ,רבדמב:.הרעס .עצבמ תא .תללוגמ רשא
 .קאריע לע םיאקירמאה תופקתהו
 ,5|[א6₪₪8-ה ,תישילשה היצפואה
 המישמ רוחבל ךל -.תרשפאמ ,או155ו0א
 ךכ ידב ךותו ,ןזיפמקבש ולא ךותמ ,תדדוב
 התאש תומישמה גוסב ןמאתהל.לכות
 תומישמב םוטל םתס וא ןהב בוט תוחפ
 .רחבתש רדסה יפל ךל אבש

 תמועלש ,יתוזחה קלחה אקווד
 ךכ לכ הארנ ₪ווסאז שאו.ואווזפס
 תורמל .הבוטל יתוא עיתפה ,ליגרו טושפ
 טוריפה תמרב..םג ,םינוגילופה תקיפרגש
 תקיפרגל הוותשמ.אל ,רתויב ההובגה
 תקיפרג םוחתב \תימוליצ ואריו
 שארב טלחהב 0680 ,םינוגילופה

 | הו 8 ₪. + =
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 יהוו

 ןיב ותיא ףולחל רשפאו םויכ םירוטלומיסה
 תובכר לעמ ,םינוינק ךותבו םיקחש יררוג
 העוגתה ..יאבצ הנחמ ךותב וא תואשונ
 ינשל ףתושמה רבד איה ,תאז תמועל
 ,םידדצל םוטמה תעונתב .םירוטלומיסה

 ךסמ לש אלו הסיט לש השגרה תמאב שי
 ינא ,קיטסה תא ונפשמ וילא ןוויכל הנופה
 תואחסונ ןתואב שמתשמ 641 םא עדוי אל
 טרפ לכ תובשחמש תוכבוסמ תויטמתמ
 םינעוט 11.10171ז יתנכתמש ולא ומכ ,ןטק
 לכב לבא ,םהלש רוטלומיסב תומייקש
 אלו ,הסיט לש השגרה לבקמ התא ,ןפוא
 בוביס תלוכי םַע ריוואב יולת םייט לש
 .םינוויכה לבל
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 וו
 קש םהממ אהה

 ץכ יזייד :.תאמ

 ג ₪ ג" | | ' ו = ד כ עב ו 1

 תא יתחתפו 50: ₪51 6 לש

 תדחפמ יד ינאש ינפמ ?המל .הזיראה
 קר אל .הזיראה לע ססונתמה רפסמהמ
 ,הלאכ םירפסמל העיגמש הרדס לכש
 הליבומה תומדה תא חתפל הסנמ אל
 התוא תכפוה םג איה ,הרדסב
 םלוע .שארמ היופצו תממעשמל

 ו ג ג יב 7 מב
 ,חלקה ןהילע דבאש ךשמה יטרס לש
 רפס תיב" ךכ לכ היופצה הרדסה תמייק
 תרשרשמ השעמל ,היונבה ,"םירטושל

 וו יי עמ דב יי עב -
 לכו "םלא בוחרב טויס" .ןיוצמ
 םא) "13-ה ישיש םוי" לש םיכשמהה
 ו
 ב ו ג

 תואמגוד םה (יידי ומב םירציימה תא
 .תופסונ

 ןגוה ךכ לכ הז היהי אל ,לכה תורמל
 םיקחשמש ינפל דוע קחשמה תא טופשל
 עיפומ אל 5 0011551 -ב תוחפל .וב
 .רגורק ידרפ

 אל תוחידב שי 5206 0051-ב
 ₪. ווק הו "יה רוה | ובד ומ | ו ואיי וי

 וו ור ו ול ל <

 5154 תרבח לש רחא קחשמו ן.אתאצ
 הקתפרה קחשמ אוה 52

 >-.החמחההה מו

 6 -----=<=-ה

 ןוכית לש רומוהב בסיה לבוטמ יפרג

 םירואיתהמ לודג קלח .עצוממ ינקירמא
 עקרבש רבסהה ירבדו םייטסירומוהה
 ,םיקיחצמ םהש ינפל דוע ןבצעל םיטונ
 םיקיחצמ םירבד ןומה שי ,תאז לכבו
 יו יב ב | גי יח שב
 התא רשאכ ,לשמל .תמדקומ הרהזא
 םיפירחה תואקשמה תונח יפדמב לכתסמ
 אצומ התא ,םהילע בותכש המ תא ארוקו
 ו יי
 חסונב םיישפיט םירבסה לבקת ,רבכעה
 רבעמ לא אבוימ ,ינילטיו חומ ץימ והז"
 תורעש חימצהל חיטבמו תויסקלג הנומשל
 התא רשאכ ".ךלש םיימינפה םירביאה לע
 יו מ ב יי בו ה מ
 ילוא הז ".קורי רמוח םתס ...והז" העדוה
 קחשל םיבייח לבא ,יתודלי םשור השוע

 ו ב

 ו "ה "מ-1

 ו ו מ יה ו מ
 הארנו אילפהל טרופמ אוה - ולש יפרגה
 סלכואמ קחשמה םלוע .ריוצמ טרס ומכ
 םיבר םירוצי) תויומד לש דואמ לודג להקב
 תויומדו קחשמה לש תומדוקה תורדסהמ
 = רמי | 0 מ |

 ב
 ךופהל יושע רבדהו ,עקרל םיטושיק
 והשימ אוצמל הסנמ התא רשאכ ןבצעמל
 לבקמ התאש המ לכו ותיא רבדל הרטמב
 אל םה" רמואה ןיירקה לש העדוה איה
 הָיהו יאוולהו *.הזל לגרתת ,ךילא בל םימש

 ו יו "בו ו ו ו ו יל

 ריוצמ טרס ומכ הארנ קחשמה \.ןיירקה

 שומיש השענ םייבכוכ-ןיב הסיט יעטקבו
 תפסונ הלעמ .םיפוממ םיחטש תקיפרגב
 - תואיצמה םלוע איה קחשמל שיש
 היצלומיס .צותדשהו. חםהו,ןזצ

 /וחוטוא< תכרעמ לש תונולח לש תמלשומ

 .טיב 32%32 לש הריכזמ םע

 ןויגיהה לא ךרדב
 לש םימדוקה םיקחשמב ומכ ,ליגרכ

 תונורתפ שי קחשמב תודיחה בודל ,הרדסה
 רבעב קחישש ימ לכ לבא ,םיינויגה אל
 לגרתה יאדווב 508 051 יקחשמב
 ןויגיהה ,רבד לכ לע רבד לכ הסנ ,ןכל .ךכל
 למשחב םיטובור דמשה :בושח אלו ילוש
 לכ ךשמב בוקר גד ךתיא בוחס ,יטטס
 ךותב תעלות לע בוכרל הסנ ,קחשמה
 הל שיש הרוחב ירחא רזחל הסנו ,ןטבה
 םטופופיהל רשאמ חצמה לע םיטמק רתוי
 התא .(םוקמ לכב ןאכ גגוח םזיניבושהו
 םי יי מ  יי  רו
 תולוק וליא ונימאת אלו הרוחב התוא
 םילחוז רשאכ עומשל ןתינ םיליחבמ

 ין ה רי יבמ
 תונחה רשאמ קחשמה לכב עזעזמ רתוי
 .ןושארה בכוכה לעש חומ תולתשהל
 ו

 םיבצע שיש ימל .ןורוויחו תוליחבל

 יי ו יו יי
 קר הז גוסמ תויונחל
 לצא רוקיב ירחא
 תנחתב רוספורפה
 .םינקזה

 תרבהב והשימ
 הנולטס רטסבליס תא בהוא אל הרייס
 קחשמה לכ ךשמב ותמשנל דרויו
 "תיטסירומוה" תוסחייתה תועצמאב
 טרסל דהחוימב .ולש םיטרסל
 הנולטס עיפוה ובש ,1 גאטס 4 7

 תמאב רשא ,חושק רטוש קחישו ותשא םע
 רבדה םיוסמ בלשב .דיגהל המ עדי אל
 .לבסנ יתלבל ךפוה

 9:5 ה 3
 בשחמה קחשמ אוה קחשמבש ןבדבודה

 אוה ומש .קתשמה ךותבש
 ןיב בלשמ אוהו 510005 [ןסוודאפ 3
 %100055-ל 5זאתמד וספא 3
 וו יש וה יה וו
 ו יויו וכ ו בו וה ש-
 לש המחול תוטישב ינשב

 ב
 ו ו ומ ג מ

 ו ו ו כ ירו ו
 גישתש דע ,ךלומ קחשמש םייניש רדוחמו
 גשהש רחאל ,ךא .ידוסה קשנל המסיס
 לקו ריהמל ךפוה קחשמה ,ידוסה קשנה תא
 .לבחו .יידמ

 דתא דוע והז ,רבד לש ופוסב
 וב למ יו יש מ ים ישי ]=
 ה | בל ו יו ₪? ד ב

 לג יג מל 1 למ |

[ . 

| | 

9 | 

| 1 
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 יי יו וירי יו ויו וישי יו וישי יו ןוישיט ]ו ] 0-7

 ביבא לתמ זיזח רנבא

 וו ₪
* 

* 

 :איה הנושארה תלדל המסיסה

8 \ : 

 םישנאה לכ םע רברי,תסנכנש ירחא

 .םלוב תא סייגו םוקמב
 םע רבדו ,ילאמשה ררחל סנכיה

 תא שקבי אוה רשאב .ןודשה
 :בותכ ,הטסיסה

 < .רשאכו ,טסאטמאוא א זזטא
 :הָגָע ,הדובע ךל עיצי אוז, 6
 ְ מפ
 ;הנא םע .רבד ,סקימוקה תונחב
 :דוקה תא סנכהו בשחמה תא לעפה
 ינפלה תואהו ואוקקא הדסה
 .!הלמ לפמ הָנורְחא
 ביה 4% 6 1 [.םצ -ב

 "י] % אוו:דואשט תוססא["-ל
 סקימוקה תרבוח תא תו
 ץוזפטהו6 םע רבד ד חממה ל

 :התעצהל םכסהו

 לע תבכושש ₪וטסוחט 7-86% ןתי
 הפסה

 "פטאםו.ץ מ הסמ"-ב

 לש ותרידמ תחקלש חתפמה תא
 המסיסה תא ךל רמאת איהו ,קגווו6
 .סוקת \'גו [ןוסע לש בשחמל

 בשחמה תא לעפה ,ורדחל סנכיה
 "נו .סטסאטז" :המסיסה תא שקהו

 שמתשה ₪ טנפה לש ןוינחב
 ףייזל יחכ 50ק]וה 36ת6-ב

 תא ןת 7 ע].-4 5"

 דיל אצמנש רמושל "//%88"-ה
 תא חק .המינפ סנכיה] תלדה
 רוזח .לכואה קיתב טבהו ,הלגעה

 אורקל רגשמהמ שקבו.דרשמל
 המינפ רוזח ,תעכ ."1ס םסצ1.ם"-ל

 ךל .הנוזומילב הצצפה תא ןמטהו
 םע רבדו ,"אטחסה'5 "ל

 ."ה[סונפ א"

 דחה האטת פאב זיא \א5*-ב

 שמתשה ,

 "1 וכ יזא זו[ .אאך"-ב

 תלדה לע (צ 3חח51107-ב.תינקשו
 הקו המינפ סנכיה .התוא הותפל ידכ

 שמתשה .ןחלושהמ ןורפיעה תא

 .בשחמה ךולש ריינה לע ןורפיעב

 :דוקה תאי םושרו ,בשחמה תא לעפה

 םידוקה ."טסי5 פד"
 :םה תונושה תוירפסל

 6%- [4כ

 "ססיל זדוסאו"
 "וטו ז. וי
 םידוק ."טמ אא 51: זאס"-ו
 קר תולגל ןתינ בשחמל םיפסונ
 .קחשמה לש רתוי רחואמ בלשב

 81א1 (זדצ 2000 ₪
 הנש לכב רלוד ןוילימ יצחב לבקל ידכ

 :רדסה יפל תואבה תולועפה תא תושעל שי

 א

 א

* 

 א

* 

 .שדח קחשמ לחתה
 םשב ,ו"ו1 א" השקה המרב רחב
 ;הנשבו ריעה
 .("ק 1155".רחב| קחשמה תא רוצע
 רפס לע ץחל ,ביצקתה ןולחל ךל
 רחבו ,ו"םסאמ סא י) ביצקתה

 .(3%-ב) "תמקהצ טסאמ"

 .(4%-בו "15506 טסאש* רחב

 רוזחל .ידכ "סוכאמ" לע ץחל
 .קחשמל
 רע ,םימעפ רפסמ "קאש" שקה
 .860,000-ל עיגי ךלש ףסכה םוכסש
 ,ביצקתה ןולחל בוש סנכה
 רחבו ביצקתה רפס לע ץחל
 ךכ רחאו ,"תטקהצ טסאט"

 "555 גסאט"
 :הנע ,תאז רשאל שקבתת רשאכ
 ."עמפ"
 ךביצקת דציכ האחתו ןתמה תעכ
 ;הנש לכ לרג

 ורשה דוהמ םוחנ רפוע

 0 8 סשחפד 4 ₪
 לכ םע רבד חצרה-תריזב הלילב א

* 

 תאו הביבסה תא קודב ,םישנאה
 .םקנפב לכה תא םושרו ,תויארה
 רטס'צ םע רבד ,הפשאה חפב שפח
 .הפוגה תא ריגב ןמס ךכ רחאו

 לע אצמנ דרשמב בשחמל דוקה
 גתה.לע לכתסה .הריגמבש הנומתה
 יוהיזה רפסמ תא תולגל ידכ
 לש םיצפחה תא חק ,םט לש ררשמב
 םיצפחה תא רזחהו דליה לשו ןמקיה
 .םהיתוחפשמל

 חק ,ירי ינומיאל עיגמ התא רשאכ
 ותוא ןתו ,13.5.1 ספוט קפלדחמ
 .טרבל
 ,הטמסל רקובב עיגמ התא רשאב
 ריקהמ אצוהו ףורשה תיבָל סנכיה

 ךותל ןיכסה תרזעב םירודכה תא
 .תויאר תיקש

 םויב בראמל עיגמ התא רשאב .*
 ףפוכתהל ךילע ,ברעב ינשה

 ,ןעטמה את תא חותפל ,רהמ
 הבורה תא םשמ איצוהל
 עונפל ידכ וב שמתשהלו
 .םימקותב

 חק ישילשה םויה רקובב א
 קשנה תא ףתרמב הדבעמהמ
 .ףלש

 4.14 יספוט אלמל רוכז א
 ךנחלושב הריגמב םיאצמנש
 .לאהל םתוא תתלו

 לכתסה ינאמ וי לש רצחב א

 ךכ רחא ,לענה תא חקו םיחישב
 םעפב לצלצמ ןופלטהשב ותיבב
 ,היירגיסה תא רהמ חק הנושארה

 ;הצוחה ךתוא םיקרוז רשאכו
 .לצנתהו בוש סנכיה

 םשה תא סנכה - דרשמבש בשחמב
 ,ךל ןתנ ינאמ ויש

 ,רקאוו לש הרידב התא רשאכ י
 הקיסומה תא ךימנהל ידכ םבותפסה
 ,ךלש חדקאח תא ףולשל ןכומ היוהו
 ברקתת רקאוו לש ותרבח רשאכו
 התוא לובכו חדקאה תא הילא ןווכ
 :םיקיזאב

 םייתעבגמ גלפ רוא

 ו, אאו 6 ₪
 טנכיה ןולמב ררחב התאשב
 רשקתהו אצ ךכ רחאו .היטבמאל
 תא תקו ,רדחהמ אצ".םירדח תורישל
 לש הלגעהמ רשפאש םיצפחה לכ
 םיאצמנש םיצפחהו תינרדחה

 יי יו וישי יו ויכלו וישי שי וייט וישישי]

* 

*% 
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 הצקל עיגתו הלגעה +

 לעש םיתורישה תֶא .
 םילפב שמתשהו ,וטואה

 1 הידנריק ימי ירבד ₪
* 

 .(הרוחאמו המידקמ
 םיתורישב טלאוט ריינבישמתשה
 הקוזחתל רשקתה ךכ רחאו ךרדחבש
 .םיתורישה תא ןקתל ןעיגיש ָשקבו
 תא ונממ חק עיגמ ברברשה רשאכ
 .שיגריש ילבמ הדובעה ילכ
 ,יבוריאה רדחב יוגפה םוקמב דומע
 ההומה םע רבֶד - רמגיי רועישהשכו

 .הלש יוהיזה גַתְיתֶא חקו
 יד לוב רופחל ךילע םיה ףוחב
 6: .הרונמ אוצמל
 עקתה תא ךושמ ,רפל ךל
 םצ רבדו ןופורקימה לש
 .תרמזה

 לטרגאהמ חרפה תא חק
 .זורל ותוא ןתו ךרדחב
 לע-הלע רבוע טראשב

 ול עצה .רעוע אוהשפ

 .ורבהמ תחקלש) רורפג
 חתפ ןשעל ךלי אוהשכ

 ידכ ברברשהמ תחקלש

 .םיטוחה תא ךותחל
 ול עצה רוזחי טראשכ

 אוהו בכרה ןוקיתב הרזע
 תא קיזחהל ךל ןתיי
 תוירטבה תא אצוה .סנפה
 :טלור'צל םתוא.ןתו סנפהמ

 ךילע הדילה ינבא םדיחב
 םינבאה לכ תא ףוסאל
 ןבאה .רשגה ינפלש חטשהמו ,רעיהמ
 ךכ רחא .שמשה ןבא. איה הנושארה
 לכב תוסנלו קחשמה תא -רומשל שי

 תא םילגמש דע ,תרחא ןבא םעפ
 ,םינבאה לכ לש רדסה

 שי שמשה ןבא תא אוצמל ידכ
 ,הטמל :םראד לש התקבהמ תכלל
 םקמל זאו ,הנימי בושו הטמל ,הנימי
 דע ץוחללו םרזה לע ןמסה תא

 .ןבאה תא םיאצומש
 הסינכב חרקה-תא רובשל יר
 לילחב ןגנל שי םלוקלמ לש הרעמל
 .הרעמה דיל
 טטרשל ץלמומ םלוקלמ לש הרעמב

 תוסינכה לפ תא ןמסלו הפמ
 .םירדחה לש תואיציהו |

 שי הרעמב תפלל:היחי ןתינש ידכ

 לכל םירהוזה תוריפה תא תחקל
 םיקיפסמ תורופה .רשפאש םוקמ

 ,םירדח השולשל
 םינבא 5 :אוצמל ךירצ תורעמב *

 .עבטמו
 ראבב קורזל ךירצ עבטמה תא 4

 ןבא תא לבקל ידכ הרעמל ץוחמש
 .חריה

 ידי לע םיניכמ םָיוסמ עבצב יוקיש * 
 .עבצ ותואמ חרפו ןבא

 2 ןיכהל ךירצ היטנאז לש תיבב *
 לש תחא ,םודא יוקיש לש תונחבמ
 .לוחכלןקיש לש תחאו בוהצ יוקיש

 ידומעל תחקל שי תונחבמה תא ּ*
 לוחכ + םודא בברעלו לטסירקה
 .םוהצ + םודאו
 יוקישה םע הרצונש הנחבמה תא
 םע ץעה דיל תותשל שי לוגסה
 .ןטקה תיבה

 תתל ךירצ ,עיבגה תא תחקל ידכ *
 .חופת ןואפל

 םותכה יוקישה םע הנחבמה תא =.

 .סוסגפהתחנמ דיל תותשל ךירצ

 םי תבמ רכב ילא

 חפש 13 ₪
 לש השבלהה רדחמ טק'זה תא חק *

 ,וב שפחו.תויוחילשה
 ל

 בכרה תוחתפמ תא ןת ,תפסכב *

 א

* 

 .ןמקווה םע רענל טקיזב תאצמש
 ,םיצפחה תא ךל איבי אוהש ירחא
 קיזייא םע קחשמ התא םא ,לכה הק
 לכמ ביכרהל לוכי התא ,סדרא'ציר
 .הצצפ םיקלחה
 ףנעה תא אצמ )41 לש לעפמל ץוחמ
 שיבכה לע ותוא םישו לודגה
 גהגהו רצעית תיאשמהשכ .ישארה
 .תיאשמל רהמ ץופק ,אציי

 וב ןורדסמל תילעמב הלע .*
 הסינכה תמקוממ
 קחשמ התא םא .[.6%6| 4-ל
 רובעל לוכי התא רפרעב
 ראשה לכ םעו ,תלדה ךרד
 םילוח תיבל רוזחל ךילע -
 ךל ןתייש ףירשה תא רקבל
 .רבעמה סיטרכ תא

 - הקינורטקלאה ןסחמב +?א
 הטילשה חול תא ףוחד
 תא סנפהו תילעמה רילש
 תא חק ,?2112" דוקה
 ןורדסמל הטמל תילעמה
 ,חטבואמה

 תחקלש םיירפסמב שמתשה =
 תא ךותחל ידכ קץירמ
 < תא-לרטגלו םיטוחה
 .הקעזאה

 שמתשה - םלא בוחרב א
 תא ץורפל ידכ טומב
 חק ;תלדה לעש לוענמה
 .ותוא ארקו רפסח תא

 ןוטסוי ידא לש תבטמב *

 הפשאה חפב שפח ,תלדה תא רוגס

 .העפוהל םיטיטרכה תא חקו
 .םושרל ךירצ היירפסבש בשחמב * 

 ."16חויסח5"

₪ 
 . עיגמ התא רשאב
 םע רבד 66 שווס 1ח]וזוו6- ל
 ךילע ,תעכ ,תלדב סנפיהו תיאנכטה
 תחקלש הדובעה חשטשמב שמתשהל
 ינשה דצל רובעלו ,ןוגטנפב ךסומהמ
 ידכ ךות ,וילע בכוש התאשכ
 :םיינרקהמ תוענמיה

 ,אשוא 6 סחיסזסה| ₪10108165-ל ךל *
 .לעובגה ,טנגמרורטקלאה תא קר חקו
 ,(063%פ₪ לודגה עיבגהו ןטקה
 םהמ דחא לע "זק 3601!*-ב שמתשהו
 י .51| רוציל ידכ

=. 
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 השיגה ,יביטקארטניא רפסכ ומצע לע
 ,והבחרהבו תוטשפתהב תלגודהו וא הא
 שזאש -ל רתוי המודה קתחשמ
 תרבח לש שסאוא ה אטומה האאוהטה
 עצבל םוקמב ,אוח יסואמא-ב .סוסוא

 תימינפ הליענ
 רוחבל ידכ תינוציחו
 בורקה ביואה תא

 .ךילא
 תקיפרג תורמל

 קירבמ אל קחשמה ,הלועמה 5%0-ה
 תצק אסושאהא לש הנוכמה .דחוימב
 תתוא תא קינעהל השקתמו תפפור
 ךיויא: 52000 וא ₪ 00!%א-ש השגרהה
 םיירממ-תלתה םיעטקה .תתל וחילצה
 רוציל םיסנמ ₪0, ישנא ךא ,םידמחנ
 .ירמגל הנוש ןונגס ילעבו םימוד םיקחשמ

 קחשמ אוה ,לשמל ,סצטאוןסתע
 םהיא אזא01. ,יתמישמ היצלומיס

 קחשמה ,תומישמ לש שארמ עודי רדס -
 םירזומ םיסוטמ יצ דקפמכ ךתוא ביצמ
 לע טלוש התא הליחתב .םיפחרמ םינולבו

 לייטל ךילעו ,הפמה הצקב הנטק ריע |
 םירעה לכ לע טלתשהל הרטמב הביבסב
 ותמילגו דדוחמה ועבוכ תא גישתש דע

 .רסיקה לש הלוגסה |

 היטרקומד אל וא היטרקומד | |
 םיבירי השולש ,הלק אל המישמה

 ,ולשמ יצ לעב םהמ דחא לכ ,םיבשחוממ 1
 רשאכו םמצעב רתכה תא גישהל םיסנמ ה

 דוצעב ,הידמיטלומב רפס ריכזמ

 לש ןיינע אוה אזח ץסשאמתח-ש

 .םיבאשמ לוהינו הינטרטסא

 | % | | תעברא ידיב תולפונ תוילרטיינ םירע ו - | | | ,
 | | ברקל תוריהמב ךפוה קחשמה ,תוחוכה ו - 5 רך 5 6 א | . ך ןש | ך 20 ו 6 | ל

 דוד סלדיא :תאמ

 ורצי ק6-ה יקחשמ יתנכתמ
 ןתינ .טטש רבד לכל טעמב תויצלומיס
 םלועה תמחלמ לש םיסוטמב סוטל

 ,היינעה םלועה תמחלמ ,הנושארה
 ,1 םגדמ ןוליסה יסוטמ לכב טעמכ
 םייחרזא םיסוטמ ,םי-)110: המכ
 חיטש יבג לע יברע רוזאב וליפאו

 הזל וארק ךכ ,םזילאיר רפוס .ףפועמ
 ,םיעונמה תא תובכמה תויוריהמ -
 ןוכנ אלה ןמזב קוידב ועקתנש םיעלקמ
 םיקיודמ םיינורטקלא םינווכמו
 ,רזייל תיחנומ חצצפ סינכהל םילוכיש
 לע תפזתשמה הלותחה לש םפשל רשי
 לש סנזיב .תיאבצה הדקפמה גג
 התא םאו יניצר סנזיב אוה םירוטלומיס

 םידומעה 300 לכ תא אורקל ןכומ אל
 ךלש יוכיסה ,הלעפהה תרבוח לש
 רפכל סנכנה לייטמ לש הזל ההז דורשל
 תצק שיגרמ אוהש ןנולתמו םילבינק
 .םויה חולמ

 הארנ 18 ץסששמא-ש תודוהל שי
 תרבח לש רחא קחשמ לכל דואמ המוד
 סע אתו.סאק-ב ומכ קוידב .אסוא אא
 שמתשמ אוה ,םג/א קהדא0].-בו
 בצמ ןאכ שי ,רמולכ ,תידממ-תלת הנוכמב
 המכו ץוחבמ םיטבמ ןומה ,5/04 לש
 לבא .תפומל הקיפרגב םיבצועמה םיסוטמ
 ססובמה קחשמ היה 0 תא[ .סא[כ-ש ומכ

 זירכה סאו ת\דדאסז.-ו תומישמ לע

0% |) 

 ;תושאונ ץקרק תופקתה גיצמה םינתיא

 היטמולפיד ,םי-2₪1 ]א לש תופקתה
 דגנ םילודג ריווא תוברקו םיחתות תחת
 קחשמה לש רשבה והז .םיסוטמ תובבר
 לוכי התא תמיוסמ ריעל עיגמ התא רשאכו
 :םיכרד יתשב הילע טלתשהל

 התא .היטמולפידה איה הנושארה ךרדה

 תא תוטהלו תוסנל טמולפיד חולשל לוכי
 לאשי ריעה שאר .ךתבוטל להקה תעד
 בשוח התא המ" :ומכ תולאש המכ ךתוא
 לוכי התא דציכ" וא "זילש תוגיהנמה לע

 ךילע זאו "זונריעב םייחה תמר תא רפשל

 לע ךומסל וא ןיעירומה יחווידב שמתשהל
 תובושתה ששמ תחאב רחוב התאשב לזמה

 םה םא הביתכמ ךלש הבושתה .תוירשפאה
 ךל ומרגי םה םא וא םלש בלב ופרטצי
 .תונמדזה לכב תורצל

 ךילהתל המוד קחשמב היטמולפידה
 םא ,היטרקומרב ומכ אלש ךא ,תוריחבה
 המכ ידי לע תולוקב תוכזל תחלצה אל
 לוכי התאש עדוי התא ,תונוכנ םילמ
 חירכהלו וללה "הבוטה ייופכ" תא ץצופל
 יסוטמ המכ םרבעל חלש .ךל תייצל םתוא
 תוצצפ אשונה רזומ סוסמו םידבכ ברק

 םיטסיכרנאה וליפאו ,הנוט לש לקשמב

 ילגד םע תובוחרל ואצי רתויב םיחושקה
 ןויצל תוילדמו "!ןזור ךתוא םיבהוא ונחנא"
 .ךלש תדלוהה םוי

 יתש תומייק .תויצ איה היינשה ךרדה
 .יוכידו רוצמ :תייצל םתוא חירכהל םיכרר
 דגנ השתה תמחלמ להנמ התא רוצמב
 רוחבל ךל תרשפאמ איהו ,תמיוסמ הרטמ
 ידכב ,תוכר תויחרזאו תויאבצ תורטמ
 ןזור אל התאש ךריע יבשותל תוארהל
 םג התא יוכידב .ותיא קסעתהל יאדכש
 לבא ,תויחרזאו תויאבצ תורטמ ףיקתמ
 איבהל רתויב הריהמה ךרדה יהוזש תורמל
 השקה ךרדה םג וז ,העינכל ריעה תא
 ףיקתמ התאש תורטמהש ינפמ רתויב

 םיחתות תוללוס ידי לע תונגומ ללכ ךררב

 .ביוא יסוטמ לש תוקהלו םיסוטמ דגנ

 המיענ הסיט

 קר לבא ,םיסוטמ הנומש שי קחשמב

 .דבכ םחולו לק םחול - םיירקיע םיגוס ינש
 ,יוויל לש תומישמב םישמתשמ לק סוטמב
 שומח אוה ,רויס תומישמו יצה לע הנגה
 ןמזב ,םיחנומ אל םיליט הנומשו עלקמב
 לעבו ,עלקמו תוצצפב שומח דבכ סוטמש
 ישנאש רורב .רתוי ךומנ ןורמת רשוכ
 תריציב תישפוח די םמצעל ונתנ סא
 ןיב בוברע ומכ םיארנ רשא םיסוטמה
 .דחי םג םלועה תומחלמ יתשמ םיסוטמ
 סוטמל - תויגולונכט לש בוברע םג םייק
 תלעפה רשפאמ אוה ךא ,מ"כמ ןיא ךלש
 .יטמוטוא םייס

 םייטסילאיר אל ללכ םיסוטמה ,רומאכ
 ףועל לוכי התא ."םישימג" דואמ םה ןכלו
 ולפיש גואדל אלו םיימשב תיארפ הרוצב
 .ףלעתי םיסייטה דחאש וא םייפנכ ךל
 תוברקה תא ךפה ט"כמה לש ורדעיה
 רשפאמ קחשמהו ,בנז לומ םינפ תוברקל

 תוידממ תלתו ןונגס ,הקיפרג
 קילדמ תמאבש המ לבא

 הנוכמהש הדבועה אוה ,ה41₪ ץסשי4א-ב

 וב .תוחכונ תרשפאמ ולש תירממ-תלתה
 חתמה ;םיימשב םיסוטמ הברה לש תינמז
 רשאכ ,םיסוטמ 10 דגנ ברק לש ןשקאהו

 רשא םינולב ןיב בבותסמו ללוצ התא
 יתלב טושפ אוה ,ךלש יצה תא םיביכרמ
 ,קוקפה םירוטלומיסה קושב .ןמואי
 היצלומיסה תא הקל גוח ץסשאמא
 .יתרגש אל בוביס הל ןתנו תיסיסבה
 ,יסיסב היצלומיס קחשמ והז הרואכל
 םייקנע םינולב יצב טושל רשפאמש
 היגטרטסא ןונגסב קחשל ,םירזומ םיסוטמו

 ומכ) םידמו המחלמ יקחשמ לש
 םירשמה וקחופסאמא סע אמה
 .ללכהמ תאצוי הריווא

 תופיקתש תונולת המכ קר יל שי
 לש הקיפרגב .קאדושא-ל וליפא
 אל ינאו ינצפוק תצק אוה קחשמה 5/0
 יצח ספות הרקבה חולש ןויערה תא בהוא
 קוחר 41₪ סומא ,לכה ךסב ,לבא .ךסמ
 רואמ ,בטיה בשוחמ אוה .בזכאמ תויהלמ
 ךפוה אוה םדקתמ קחשמהש לככו ברעמ
 םג אלא ,לודנ יגטרטסא רגתאל קר אל
 ןורמתה תלוכי תא תקדובה הסיט תייווחל
 טהשא תגדאסו. תא תבהא םא .ךלש
 תא קונחי אל רשא רוטלומיס הצור התאו
 םזילאיר רפוס ידי לע ךלש תובהלתהה
 תא הסנ - םיינחלס אל הסיט תוחוכו
 ץצופי רשא קחשמ אל והז .א1א ץסואמה
 והז לבא ,םילועמ תולוקבו הקיפרגב ךתוא
 .ותוא חצנל השקו וב קחשל ףייכש קחשמ
 ,וב קחשל ךל חקיי ןמז המכ עדוי אל ינא
 שגד רתוי םימש םיקח שמ םהב םימיב לבא

 ,קחשמהמ םיחכושו הקיפרגה לע

 .יבויח יוניש הווהמ הזא סע םח



 ןייטשרבליז 'דיוד :תאמ

 2-ב ליבומ בירח
 םירודכ 2-ו- תוחוקנ

 לקמה תא חינמ ינא .ןחלושה לע ורתונ
 לא ףפוכתמ ,ןבלה רודכה ינפל
 ךרד ןיא .תחא ןיע םצוע ,ןחלושה
 ןיא לבא ,טיכל םתונש תא סינכהל
 5% 0 7 7% .חרירב

 אא סמואתח*י-ש המב רכזנ ינא
 ןחלושב ןנובתמו יתוא דמיל "סשא'1[ טה
 ןיב .םייגונמד םיווק חתומ ינא .הלַעָמְלמ
 לוחכה,ןָיְּב ,לוחכה רודכל יתגיפה סיכה
 היהת וז .ןבלת לא םותכהמו םותכל הרזחב
 ןבלה רודבב עוגפל .ךירצ .תבבוסמ הכמ
 תא תצק םירהל.יאדכ .זכרמב אל ,ןימימ
 ,הקזח הכמ הצור ינא .םושנל אל .לקמה
 ןבלה רודכה .הָכִמ ינא !םוב .יידמ חקזח אל
 המידק רתנמ הזו ,םותכה לא תויבוביסב ענ
 ןוסכלאב חלשנ לוחכה ,לוחכה לא הלאמשו
 עגפ ,ךישמה םותכה .יתניפה םיבל סנכנו
 זאו .ידדצה סיכה דיל רצענו רזח לנפב
 ,שהגמה הצקמ רזוח ןבלה !יתננכתש ומכו
 .טאמ רבכ אוה !םותכב עוגפל דמוע אוה

 ..:1 ברקתמ אוה ?עיגי אוהיםאה
 .הבכ בשחמה .למשח תקספה
 .צואזשה][ >00] תא ולבק

 אוה .אוה ןכ ומשכ ,[אדט הו סוסו
 םיקחשמב .קחשמב ינכט טקפפא לכ ליבמ

 ,הלעמלמ ןחלושה תא םיאור ונא םירחא
 (רדחה לכ השעמלוו ןחלושה לכ ןאכ
 םילוכי ונאו תידממ-תלת הביבסכ בשוחמ
 קרש ןוויכ לכמ הדוקנ לכ לע לכתסהל
 .ןחלושל תחתמ וליפא) הצרנ

 דראיליב יקחשמב ללכ ךרדב ,בוש
 תיווזה תא םינווכמ ונא ,םיבשחוממ
 וק יפל וא ,ןיע תעיבט יפל וא) היוצרה
 םירחוב ,וונרובע טטרשמ בשחמהש החנמ

 תז ,ןאכ ןכבו .םיכמו ,היוצרה המצועה תא
 קחשמ התאשכ .יתימאה.רבדה ומכ טעמכ
 אל ,ורבח דגנ וא ןומיאב אל) בשחמ דגנ
 .(ןגוה .הז ןגוהו החנמ וק ליעפהל לכות
 ףפוכתמ התא וליאכ שממ ןווכל לכות
 דראיליב ינקחש) ןחלושה תפש לע ןעשנו

 דראיליבב םיעורגל םיכפוה ,םיער אל
 ,לע-טבממ ןווכל םיליגר אל םה יכ ,בשחמ
 לכות ןאכ ,תרחא תואר תדוקנמ אלא
 .והצרתש ןכיהמ ןנובתהל

 זכרמב תוכהל ןתינ ,תיווז ןווכלמ ץוח

 ,ויתחתמו וילעמ ,וידדצב .,ןבלה רודכה
 ,הזל רבעמ ,לקמה בנו תא םירהל וליפאו
 לע ץחול וא 1-10-מ המצוע רחוב אל התא
 הבוגל עיגמ ינוימר וק הזיאשכ רבכעה
 רוחאל לקמה תא ךשומ טושפ התא ,םיוסמ

 6%- [8כ

 המצועבו המידק הכמו והצרתש ןכיהל דעו
 .(רחבתש

 הרדגהכ דראיליב חנומב שמתשמ ינא
 דראיליבה םלועב יכ חכשנ לב ךא ,תללוכ
 ,ץָסִס ו:םיקחשמ יגוס המכ םימייק

 ."וכו 9- 31.1. ,8-83 4.1. ,רקונס ,דראיליב
 עברא םנָשִי ץןאדשאו. ק001.-ב

 9-11. הדיח 11 יס[: .םיקחשמ
 ריכמ אלש ימל.,א0ד \110א-ו 8-1
 1ואז.ץ תכרעמ הנשוש ןבומכ ,םיקוחה תא
 לכ לש םיקוחה תאי..ריבסתש תיתודידי
 םינוכְנש םייסיסבה םיקוחה תאו קחשמ

 | ,םיקחשמה לכל
 ,ביהלמ קיפסמ אל הז לכ םא ,וישכע

 רבעשל םלועה ףולא ,קימיג םג שי וא

 וווניכב עודנה .,תסס1-ב

 סרוק ריבעמ ,אויזאמ סשא זטמ
 םיגדמו .ליחתמה .ש001.-ה ןקחשל זירז

 יעטקב (תודחוימ תוכמו דחזסא 5
 תוהמלו ,ולאכ תוכמ תורשע שי ..ואדיו
 ,ןהמ תחא וליפא עצבק יתחלצה אל ינאש

 תחאו-תחא לכ יתיארשכ הפ רועפ יתרתונ

 .ןהמ

 ביבר ןרוא :תאמ

 .ךושחו לפא רדח ,5
 תליחתל חור רצוקב ופיצ םירוציה

 עובש ינפל .דוומ א - זז.ם% תינכותה
 הביבחה תינכותה תא תוארל ולכי אל םה
 הנחת קר הטלק היזיוולטהש ינפמ םהילע
 לש תיתכלממה היזיוולטה תנחת ,תחא
 .טביט

 תוינכותב תופצל םיכמותה וצלאנ ךכ
 ןיירקב ןנובתהלו תיטביטב תוקתרמ תד
 לךמ הרבח םהל חריאש חריקה תושרחה
 ךפ ,ידוס דוקב המסחנ הנחתה .ברע
 הנחת ריבעהל ולכי אל םיכמותהש
 םיינכטה םהירושיכ תרזעב םלוא ,וידעלב
 תונשלו דוקה תא ץורפל םיכמותה וחילצה
 | ,2 ץורעל הנחתה ןוויכ תא

 אל ללכ ךרדב ולאכ תועשב ,םלזמל
 םה ןכלו םיקחשמל רשקב םישנא ולצלצ
 אללו טקשב תינכותה תא תוארל ולכי
 ריהב רוא .תלדה החתפנ עתפל .הערפה
 ורייטצה רואה עקר לע .רדחה תא ףטש
 .תודושח תויומד יתש לש ןהיתויללצ

 הרמא ",ונתיא אובל םישקבתמ םתא"
 .לולח לוקב תויומדהמ תחא

 .ר.א ךמותה לאשו זעה *זהמל"
 תומדה הבישה *.וניבת ףכית"

 "!המידק"

 .ךושחו לפא ןורדסמ ,2
 יתש ידי לע ולבוה םיצימאה םיכמותה

 םירמושה .רצו ךורא ןורדסמב .תווומדה
 קחשמה לש תופיטע םדיב וקיזחה

 םעפ לכבו אז-סאמ וא דחהח םאאא 3
 וארה םה ,טלמיהל הסינ םיכמותה דחאש
 ךמותל םרגש רבר ,קחשמה תנומת תא ול
 אלש ידפ וינוע לע וידי תופכ תא חינהל
 .תכלל ךישמהלו ארונה הזחמה תא תוארל

 .ש.נ ךמותה רכזנ המ ןמז רחאל
 .רמאאוה ",קרפה תא ונדספה" .והשמב

 .ךושחו לפא תובישי רדח ,7
 המכ ובשי ובש רדחל וסנכוה םיכמותה

 םשארבשכ ,תובישי ןחלושל ביבסמ םישנא
 וינפ םירחאל דוגינב רשא ,ףסונ םדא בשוי
 .תוראומו תויולג ויה

 רבעל .ר.א ארק "והתא ימ עדוי ינא"

 לאמש רצב 3 דומעמ שיאה התא" ,שיאה
 "יהטמל

 יל וארקת וישכעמש תורמל ,ןוכנ*

 .המיא ליטמ לוקב שיאה רמא "!ךרועה

 .ש.נל .ר.א שחל ",ןכוסמ םדא אוה"

 אל אוהש תוארהל הסינו ודיצל דמעש
 .דחופ

 ףתתשהל תנמ לע ,הפל םתעגה םתא"

 ךרועה רמא ".'השיגפה' הנוכמש המב
 םיקלחמ ונא ,השיגפב" .םד איפקמ לוקב
 האריי ךיא םיטילחמו םיבתכל תובתכה תא
 *.אבה ןותיעה

 .ר.א רמא ",ונתוא חמשמ דואמ הז*

 "םולש"
 תא וירחא ךושמלו תאצל ןווכתה אוה

 לוקה עמשנ זאש אלא ,ינשה רוציה
 בותכל ךרטצי תידיב עגונש ימ" םייאמה
 "!שיבא קחשמה לע הבתכ

 הרק העיז .םוקמב ואפק םיכמותה
 רבעל ובבותסה םה .םחצמ לע ץנצנל הלחה
 .ךרועה

 תא הז םיניבמ ונחנאשב וישכע ,הפי*

 ,ובתכת המ לע תעדל םיצור חטב םתא הז
 םכל ןתית תינושלה תכרועה ,הככ זא ?ןוכנ
 ".םיפדה תא

 תמייאמ תומד הממורתה ךרועה ריל

 .ר.א .םיפד ינש ןחלושה יבג לע הקילחהו
 לא ףועלו ךישמהל םהמ ענמו רי טישוה
 | .ןחלושל ץוחמ

 רמא אלו םיפדב בותכה תא ארק .ר.א

 .רבד

 .גאדומ לוקב .ש.1 לאש "?הרק המ"

 .ר.א רמא ".ארקת ,חק*
 .ארקו םיפדה תא .ש.נ חקל המיא זוחא

 םג ,רבד לכל לובג שי !אל" ןימאה אל אוה
 *.הוולש טעמב תויחל תוכז שי םיכמותל

 לוקב .ש.נ ךמותה קעזו בש *וואל"
 "ו!הבנ'ג תנמא תא דגונ הז* ובל ערוק

 תא ונתנש הביסה וזו ,עדוי ינא ,ןכ"
 ויהת םתא וישכעמ !םכל תאזה המישמה
 וברטצת םתא !תודמול לע ובתכיש ולא
 תוסנלו םיפרוטמ ןויגיה יקחשמב קחשל
 תויטמתמ תויעב דועו 2+3 הז המכ בשחל

 קחצ "!הח ,הח ,הח ,הח ,הח !תוכבוסמ

 הארנכ ןויערה .ףרוטמ קוחצב ךרועה
 .דואמ ותוא עשעש

 ךושחו לפא רדח ,1
 .הפצרה לע םיעורש ויה םיכמותה ינש

 ופלעתהו הריזגה עורב דומעל ולכי אל םח
 רדחל םתוא וריזחהש ינפל ,תכרעמה רדחב
 .ךושחהו לפאה

 58 לש המירע םדיל ואצמ וררועתהשכ
 קחשמה לע ספיטש ןטק שיבכע .תודמול
 תוזיראמ תחא לע ךרדשכ הדאתה סאו
 .השדחה המירעה

 תא האר אוה .תחא ןיע הקפ .ר/א
 היחש טלשה תא האר םג אוה .המירעה
 לכ לע הבתכ - תודמול 58" - הילע חנומ
 ".תועש 48 ךות ןהמ תחא

 .ןופליעה םלועל רוזחל טילחה .ר.א

- 



 ,6 דע 1 ל'אמ םידליל ')כפהמ בשחמ ה תשמ- 'פמוה
 .םייניטהארט'א ם'טרס \וואמו .תידוח" תדלה מ בלשמה

 תיזמואלעיב החלצהל הכזש ,ירוקמ ילארשי חותיפ - 'פמוה

 ,ב"הראב םידליל תוצלמומה תונכותה תרשע תמישרל סנכנו

 קחשממ תונהיל ,6 דע 1 ינב םידליל הנושארה םעפב רישפומ

 !ביהלמ יביטקארטנא בשחמ

 .םיד?' קתישמ הז םיבשטחמ םואתפ - 'פמוה םצ

 ךלהמ לע םיעיפשמ ,הוריוצמה תוזומדה םע ןומלוטב םירבדמ

 םימזמ ,םיעבצה חא םיפילחמ , ריוואה גומ תא םינשמ ,םיטרסה

 גוטמ היוות לינ לכל קינעמ יפמוק !דועו דועו ,הניננ ילכ לע

 םייטרס לש לודג ןווגמ תועצמאב הנוש

 .רופיסהמ קלה ןר אוה ףיכה לבא
 ,תוירווטומ תויונמוימ רפשמט יכונית קחשמ םנ אוה יפמוק
 5 א א 7 = 2 2

 יפמוק .םייסיטב םייתרבח םיכרע הנקמו םילימה רצוא תא רישעמ

 רשפאמ אוהו ,םיכנחמו םייתוחתפתה םינולוכיספ עויסב חתופ

 .דליה תומדקתה רחא בוקעל םידוהל

 תא לבקל ןתינו ייטיא בשחמל תולקב תרבחתמ יפמוק- תדלקמ

 .אסאו וא םינוטילקת לש טמרופב םיטרסה

 ,תידוחי' גת תנתמ םכדליל וקינעה
 !תיכוניח היווח םע יתודידיו הנתמ קחשמ תבלשמה

 :תוננזה| םימרבנ |

 ן(1- ו וג
 *%:ז ה הול ₪

 5194=81לוו קרב ינב ,11 תוננ "קב םטסיִסיִטַלּוב 3 -הצמהו קוו*ש
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 \ןלש דליה .םלועב בושתה דליל םיידות'' בשחמ 'החשמ -'פמוק

 ןייטשרבליז דיוד :חאמ

 עמשנ .םלועב הבוטה רויצה תנכות

 לש מז 5 הנכותה ,ןכבו ?רכומ
 תמאב ,0:516:% ץח \('ז ג[. תרבח

 .ללכה ןמ תאצוי

 תא יתיאר הנושארה םעפכ
 המכ יתיאר .רבח לש תיבב הו זחא
 איה המכו ,תיתודידי איה המכ ,הפי איה

 ומכו .ןושאר טבממ הב יתבהאתה .המכח
 ןופלט םירמ ינא בהאתמ ינאש םעפ לכב
 יתיאר !ןותיע יצח לטבת !ו!!יבוק* :יבוקל
 ינא !ןכ ןכ !המיהדמ רויצ תנכות ןאכ
 ,עבצ ידומע השיש לש הבתכ הילע בותבא
 םג ילואו ,עצמאב רטסופ םינכנ
 "!המרגולוה

 רמואו יתוא עיגרמ יבוק ,ליגרכ
 התאו ךתוא תרוונסמ איה הנממ רהזית"
 התוא ריכתש הכח .תינושאר תובהלתהב

 קסעתתש ירחא םגש ךל הארנ ,קמועל
 ריכמ ינא ?הככ בהלתת דוע שדוח התיא
 המצע לע רוזחל ליחתת איה םואתפ .הז תא
 תונכות רבעל לזופ.רבכ התא בוחרבו
 *...תושדח

 ינא" :רמואו עגר קתוש יבוק .חנאנ ינא
 תחאה איהש חוטב התא וישכעש עדוי
 סג .ןטבב םירפרפ ה יא ָ הדיחיהו

 חק ?המ עדוי התא .ריעצ םעפ יתייה ינא
 ",עבצ דומע

 לש קתוע יתגשהו יתאצי תרחמל
 רבחתמה טע - רוא-טע + םגהממו תא
 חטשמ לע רייצמ ,רבכע םוקמב בשחמל
 חטשמה לע רויצהו ,ותיא עיגמש דחוימ
 .ךסמה יבג לע עיפומ

 .תידוחיי רויצ תנכות איה כו מז יח
 הסנמ אל איהש ךכב תידוחיי
 2 תכאלמ תא ךילע לקהל
 תונכות ומכ טוטרשהו רויצה
 רייצל ךל תורשפאמהו תורחא
 ,םינוגילופ לש בחר ןווגמ
 םיריוצמ םיעטק ריבעהל
 | השקמ איהש אל הז .ו'וכו
 הסנמ איהש אלא ,ךילע
 |ךל תומרל (החילצמו)
 | עבצ רויצילש םיטקפא
 הנכותה קשממ לב .יתימא
 םירייצ תדווזמ לע ססבתמ
 ,םיעבצ םילוחכמב האלמה
 םינמש ,וןיד יעבצ ,םיריג

 .:ייוכו םידב יגוס ,םיככרמ
 לש לודגה ןורתיה

 ןובשחב האיבמ איהש ךכב ץוענ הנכותה
 לחהו ,רויצב םרוג לכ לש םיטקפאה תא
 דבלמ ,תורחא תונכותב .הדובעה ילכמ
 םילכה לכ ,עבצ רזפמה ,םיסרת לכימ

 קלח .ןפוא ותואב םיעבוצ
 רתוי קלחו בחר רתוי עלא

 םילכה לכל לבא ,קיורמ
 ,טקפא ותוא |

 רבדה ₪8[038₪-ב
 הנכותה וזו ,הנוש |

 (יתיאר ינאש) הנושארה
 ,ןורפיע ,טע הליכמש
 לכלש ,שוטו ריג ,לוחכמ
 .רוחא טקפא םהמ דחא

 ןייפאמה הז אוה טקפאה
 טע - תואיצמב ילכה תא
 ,ןורפיעמ רתוי קומע גפסנ
 ססומתהל הטונ םחפ
 םירייצמשבכ ,חרמיהלו

 - = תי

 שוטו לוחכמ תוכישמ תוארל ןתינ לוחכמב
 לע ותועצמאב םירייצמשכ ועבצ תא הנשמ
 יגוס המכ ךתושרל םידמוע .רחא עבצ יבג
 טעה ,(הבעו ךר ₪6-ו טוטרשו תונורפע
 קחמה וליפאו ,עבונ וא.יהודכ תויהל לוכי
 רמולכ ,ןורפיעה הצקבש קחמה ומכ קחומ
 ,קחמיי אל אוה ,רויצב תולק עגנ קחמה םא
 .שטשטי אלא

 אל כא מז. ,הדובעה ילכל רבעמ

 ונא וילע חטשמה תא ןובשחב איבהל חכוש
 םירחוב תורחא תונכותבש דועב .םירייצמ
 תובישח שי ןאכ ,עקרה עבצ תא ללכ ךרדב
 הנוש הארנ עבצהש ינפמ ,ומצע חטשמל

 דב לע ריוצמ וא גפסנ ,תרמנ אוהשב

 ריינ ,הנתוכ-ריינ לע רשאמ ,סאוונאק

 חטשמ לע וליפא וא ,ץע שרק ,ספסוחמ
 .ץבושמ ןבא

 הצרג םא .םיטקפאה ורתונ ,ךכל רבעמ
 .הנומתהמ קלח שטשטל ילוא וא ,םעמעל

 חורמל ,סוקופה תא םימעפל דרחל שי
 םימרוג ולא לכ .םימב עבצ ללדל וא ,עבצ

 וליאכ תוארהל המ[. ₪א-ב הנומתל
 .ריב הריוצ

 םיבלושמ ו .:א-ב ,והשמ דועו

 םירויצ םיראתמה םירצק היצמינא יטרס

 הנטק הדמול הכותב שי השעמלו ,םיבלשב
 .רויצו רויא דומילל



 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 תרבח לש השדחה הלעפהה תכרעמ
 ,ו\וחהסוא 95 ,א16
 םיקחשמה םאה .םלועה לכ תא תשגרמ
 המ ?וישכע םג ודבעי םכלש םינשיה
 תונכותלו הנשיה .\\גחשטוז%-ל הרקי
 יקחשמ לש םפוס והז םאה ?הלש
 לע תונעל הסנמ \((18 10005-ה

 .\ווהוסוא5 95 יבגל םכלש תולאשה

 שוחנטשפ ,הנושארה התסרגב דוע

 תיפרג הלעפה תביבס הראשנו התייה

 הלעפהה תכרעמ תא תומדל האבש ,[(=-ל

 לע א61א7ז058-ה יבשחמ לש
 הלעפהה תביבס .םיברה היתונורתי
 ךירצ אלו תיפרג איהש ינפמ תיתודידי
 תרשפאמו ,(תילגנאב תודוקפ 700 דומלל
 וזו .דז דא[ םיבר םימושיי

 םתא ,((::\ בותכשכ ,הלחתהבו 60%-ב

 םתאשכ .והזו ,קחשמ וא הנכות םיצירמ
 םילוכי םתא ונממ םיאצוי וא םימייסמ
 יא 0005-ב ,ןפוא לכב .רחא קחשמ ץירהל
 .תינמז וב םיקחשמ ינש ץירהל רשפא
 תטיש תמייק שוטניקמה יבשהמב

 יוביר תרשפאמה ,א!1 דד 5%א1%0-ה
 קחשמ וא הנכות לכ השעמל) םימושיי
 וב םיקחשמ ינש ץירהל .וםושיי םיווהמ
 םילוכי ונא ירהש ,שפוטמ הארנ תינמז
 רבודמשכ לבא ,דחאב קר קחשלו ביגהל
 ונאש חיננ .רחא אוה רופיסה ,תונכותב

 וא ,תכבוסמ תיפרג הנכות םע םידבוע

 ,םיבחרנ עדימ ירגאמב תשמתשמה הנכות
 בשחמל תחקל הלוכי ונלש תחא הלועפ
 היהנ ,ולאה תועשבש עודמ .תועש המכ
 תלועפ ןמזבש המל זבשחמה ןמ םילרטונמ
 רובענ וא ,טסווק הזיאב קחשנ אל בשחמה

 ?תרחא הנכות לע
 הכמת שממ אל ואוחוסשפ ,םויה דע

 רפסמ הצירה אלו 11 .דז ד5א1א6-ב

 תנכותש ןוויכמ .תינמז וב םימושיי
 םירכוזו 00058-מ תלעפומ המצע וא וחסואפ
 םיקילדמש םעפ לכב \1א בותכל ךירצש
 ךא ,ירשפא יתלב היה הזו (זבשחמה תא
 ארקנש רחא "טנטספ" אצמוה

 ,םימושיי תפלחה וא ,1 5% -5וא הייז
 עצבי אל בשחמה םאש ןויערה לע ססובמה
 ןהיניב ףילחי אוה ,תינמז-וב תולועפה תא
 ידכב דואמ ההובג תוריהמבו ןיגוריסל
 ונחנא .לדבהב ללכ שיגרנ אל ונאש

 י

 תאז תורמל ךא
 וא תוחפו לעפ 15% -5 ]א-ה
 איה \ותסוא< 95 !הנוש הז םויה .ורתוי
 תחת אל ,המצע ינפב הלעפה תכרעמ
 .אוט ודו דה אז[אט תרשפאמו ,5

 ,ונשגרה

 הלעי המ "?002% תחת אל" םואתפ המ
 ?זליתינקש םיקחשמה לרוגב

 ומכ שממ .גואדל המ ןיא
 שמתשהל ולכות ;הלעמו יאוחוטואב 3.1-ב

 קר ,יוחשטואפ-ה ךותמ 8% לש הימדהב

 לכב ,קחשמ לכ ץירהל היהי ןתינ ןאכש
 ידכ ךומנ ןורכיז קיפסמ םעו יפרג קשממ
 .ותוא ליעפהל

 םא ₪405 ןיקתהלו תונקל המל !עגר זא
 ?ךרוצ רבכ וב ןיא \ווחשסווב 95-ב

 .₪0058 לש הימדה ץירהל ולכות דימת
 תונכותה לכ ,םינש המכ ךות ןא
 ךרד תורישי ודבעי ,םיקתשמהו
 תיימדה ךרד אל וליפא ,ו/וחסאפ 5
 חכשנ רבדר לש ופוסבש ךכ ,58
 .םו05-המ

 ןוויכמ ?וישכע ורציי םיקחשמ וליא
 ,הנכותה תא ואיצמה ו( א050 77 -ש

 םיקחשמ רובע התוא תונקל בייח ינא
 .\\וחפוצ 95 לע קר ולעפיש

 ימו) ראוחשסאפ םע םג היה ךכ !ןב

 םע םג היה ךכש רכוז ןקז תמאבש

 0-08 םע םג היה רבעבו 5358
 םויה שולגל רשפא םאה ,ו...דועו
 ?ואוחוסואפ ילב (וא\/-ב) טנרטניאב

 דבעמ לע דובעל ןתינ םאה .אלש יאדו

 ץופנה רבעמה אוהש) ואסאש םילילמתה
 תומייקו .אלש רורב ?ואומוסואפ ילב (םויכ
 :ושוחטסוא< תושרודש תונכות דועו דוע

 1% תונקל םיבייח ונייהש ומכ ,ןכבו

 תונקל ץלאנ בורקב ,ו/ותשסואפ 3.1-ו
 וליא) 257 א 158 .והשס< 5
 .וםייחה

 םה ,ווח00%%-ב שיש םיקחשמה
 ,"םישקומה הלוש" ,"רטילוס" ומכ םיקחשמ
 ומכ םיקחשמ ןיא ,'וכו "יולת שיא"
 אזא6ש -ו אוסחדאהומ אסהומהז
 דדומתת ךיא ,\\ומסווצ-ל 8717
 ?יתוכיאה רעפה םע תכרעמה

 ,םיהדמו שדח יכה טסווקה ,תישאר
 ןמות ץאגאדא5אהטססא]ג
 ןשקא יקחשמ יבגלו ,ווהנסש5-ב
 דצל בוש שולגנ אל ,ןכבו ...םיינועבצ
 איה /וחשסואפ 95-ש ןוויכמ ךא ,ינכטה

 תא הל ןיא ,המצע ינפב הלעפה תכרעמ
 תכרעמ לש היצמינאהו הקיפרגה תולבגמ
 ןשקא יקחשמ םג ןכלו ,הליגר %ותשסשפ
 החכוהכו .ןאכ ולעפי השידח יכה הקיפרגב
 אצייש ןושארה הידמיטלומה קחשמ ,ךכל
 ןיעמ ,עזד ג1.1. אוה שוחשטיאפ 95-ל
 ,ןשקא אלמ ,סנו'ג הנאידניא קחשמ
 ,םיעבצ ללשב תוכמו תוירי ,תוציפק
 תניחבמ םג ,ס5 קחשמ לכ ודבכיש
 .ולש הקיסומהו היצמינאה

 1 | םייעוצקמה םיבשחמה ינותיע לכ
 ₪ .יקנע 'ץניל ו\וחסוו< 95-ל ושע
 ?הנכותה תא תונקל ללבב יאדב םאה

 | 95 ,אוווטואא-ל ופיצ ךכ לכ .ןכ
 ₪| םה .םלשומ רצומ םיצור םירקבמהו
 ] תאו םע .הזכ דחא ולבקי אל
 |[ ,ןיוצמ רצומ איה /וחשסואפ 5

 .ןמזה םע רפתשהל ךישמיש

 | לע דובעת \ווחסוופ 95 םאה
 ?רבודמ ןורביז המכב ?ילש בשחמה

 רתויב ינוציקה םומינימה

 ואוחשסופ 95 תא ץלאל רשפאש
 .ןורכיז 4א[8 אוה ותיא דובעל
 | םומינימ םע דובעל ץלמומש תורמל
 החמשב ץורת י/וחשסשפ 95 ,אא[ה

 הארג 888 םע .דבלב 4אומ םע
 .םייתועמשמ םיעוציב ירופיש

 | ןדע-ןג ,הלעמו ו6א8-מו
 .ילאוטריו

 לע דובעת \ווהטו% 95 םאה
 71286 בשחמ

 איה ויוח4סשפ 95 .רעטצמ

 ידכבו ,טיב 32-ב תלעופה הנכות
 ךירצ ,טיב 32-ב דובעי בשחמהש
 רמוא הזו ,םא גוסמ דבעמ

 הז ,ןוכנ .386 פא אוה םומינימהש
 לע דובעת \ווחקסוא<פ 95-ש רמוא

 םיעוציבה ךא וא אוה םא) 386-ה

 דובעל וכרטצתו ,םייטיא ויהי
 ריבגהל ידכב ילמינימ יפרג קשממב
 אל וליפא ,ילאידיא אל הז .תוריהמ
 ,םויטנפו 486 .דובעי הז לבא ,בוט
 הרומא םתיא םידבעמה הלא
 .בטיה דובעל וחשסואפ 5

 היהת ו\וח₪סוא< 95-ל .יתרריב
 .םירוטילקת תסרגו םינוטילקת תסרג
 ?לדבהה המ

 תואמגודל רבעמ ,ןכבו
 או שז.דוא!₪ש13) הידמיטלומ
 ערימ רגאמו ,תונוש 5
 לילצ יעטק לש בחרנ רתוי תצק
 .לרבה ןיא ,(רוטילקתבו הקיפרגו
 הלעפה תכרעמ איה ש/וחהסואפ 5
 תוברו שאזא ,05-2 ,05 ומכ
 הלעפהה תנכות ,ןכל .תורחא
 גוס לכב ההז תויהל תבייח ,תיטיסבה
 .ןסחואת וב טלק יעצמא לש

 ?הז המ .ואוחשטאא 1 לע יתעמש
 ?ו\וחסוא 95 ןיבל הניב רשק שי םאה

 ,3.11 ,95 .לובלבה תא רוצעל ךירצ .אל
 לש תונוש תואסרג ןניה ,ו'וחנסואפ 3
 איה רתויב השדחהשכ ,וא'וחסואפ תנכות
 והשמ איה יאוחו|סואפ [4ך .\\'וחשסאפ 95-ה

 םע םיתעל םידבוע ,םידרשמב .רחא
 שיש אוה ןויערהשכ .םיבשחמ תותשר

 ראש לכו ,תרש ארקנה ,דחא בשחמ
 תודמע קר השעמל םה "םיבשחמ"ה
 ירכב .תרשל תורבוחמה תדלקמ+ףוסמ
 דובעל ולאה תודמעל רשפאל
 תרשה לע ןיקתהל ךירצ ,\'וחשסואפ=ב
 הנכות איה יאוחווסוא< 1" ,תדחוימ הנכות

 ךכ ,יווחטוא< 95 םע םג דובעת איה .וזכ

 תונקל ולכוי ןיידע םכלש דודה וא אבאהש
 ונחנא יכ ,ןיינעמ שממ אל הז ונתוא .התוא
 .תשרב אלו ישיא בשחמב םישמתשמ

 תונחבו \\ חששו 95 תונקל יתכלה
 .תילגנא הסרג קר גישהל ןתינ

 תירבעב הכימת ןיא ןיירדע עגרכ
 טפוסורקימ תרבח .ו/:ת4סא5 95-ל
 ,וישכע שממ ךכ לע תדבוע לארשיב
 היהי ןתינ 1996 תליחתבש איה תיזחתהו
 .תירבעב הכימת םע \אומשטואפ 95 שוכרל

 .תונלבסב רזאתהל ךירצ ,תושעל המ ןיא
 תסרג םע םגש ריכזהל לוכי קר ינא
 ...המוד היה בצמה תמדוקה '/וחוווטואפ
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 | : ,רקי יונמ '
 | םייונמ םניא ןיידעש םירבח ךל שי םא
 םהל תוארהל ךל םיעיצמ ונא ,זיווב
 לכ לע םהל רפסלו ,ןותיעה תא

 םילבקמש תונתמהו םיעצבמה
 .םייונמה
 ירפסמ תאו םהיתומש תא םושר

 עיפומה חפסב םהלש ןופלטה

 רוצינ ונאו דומעה תיתחתב

 .רשק םתיא

 לע םותחי םהמ דחא םא

 \ ךילא חלשנ ונא ,זיוול יונמ

 5ז ג דחשא תבוב

 .הנתמב

 םייונמ תקלחמ - זיוו

 51114 דוקימ קרב ינב 2409 .ד.ת

 רבח י'סמ החפשמ םש יטרפ םש :יונמה יטרפ

 ןופלט 'סמ החפשמ םש יטרפ םש :לע ץילמהל ןיינועמ

 ןופלט 'סמ החפשמ םש יטרפ םש

 ןופלט 'סמ החפשמ םש יטרפ םש

 דקש רינ :תאמ

 טרופס קחשמ אוה לובסופ
 ,ונלצא .ב"הראב דואמ בושח
 "יו ימיו יי ו יבמ מ ומ
 ,טרופסה ץורעב תיסחי םצמוצמ
 יאדווב לובטופה יבהוא .דחכנ אוה
 שי ףוס ףוסש עומשל וחמשי
 תכרעמ ,3000-ל לובטופ קחשמ

 ןוויגל םוקמ רתוי תנתונה
 ד ו ו ו יש יישב
 .עיצמ רישכמהש 32-/ו|-ה
 בחרה םינותנה רפסמ תורמל
 קחשמה ךותב ףד םייק ,קחשמב
 תוצונקה 8 לש המישר ליכמה

 ו
 לש ףד םג ונשיו ,תונורחאה םינשב
 .הפקתההו הנגהה יכלהמ לכ
 ליכמ) ןשי יד קחשמה תאז תורמל
7 

 .ךלשמ םיכלהמ תריצי רשפאמ
 ו ב

 ייתויפיצ לע התלע הקיפרגה
 הי" | "| ל" קי ול רי ג וי

 תא םיאור ובש לובטופ קחשמב
 .רופיצה ףועממ שרגמה

 ".3:0 ליבומ קחשמה !לוג"
 לש םיגוס 70-מ הלעמל םג םנשי

 תצובק תא ללוכ אל) םייפקתה םיכרעמ

 תש ו ב1
 תבוטל 10:0 רבכ הז וישכעו ןואר'צאט"

 ".ןושארה עברח ףוסו קחשמה
 םישדח םיכלהמ תריציל היצפוא רדעה

 קחשמש המ קוידב הזש םושמ יל עירפה
 ךלהמ ןיב תוקספהה - ליכהל ךירצ לובטופ
 תורשפאמ ,קחשמה תא תונייפאמה ךלהמל

) * * - 

 1 4 . וא

 שב
 יש . 5

 יי ב שי יו יי ו ג 1 ו
 .םיירוקמו םימוזי םיכלהמ

 שרפההו ...ךלהמ הזיא ,ףטחנ רודנה"
 ₪ רוה -ז רץ 1

 ,םינשי םינותנ הברה ליכמ קחשמה
 ו ו יו מ

 ינפמ ,עירפי דואמ הז לובטופ בהואש
 תורבעה ,םיפוליח דואמ הברה ויה זאמש
 .תוצובקה ןיב תואקסעו

 אל דחא ףא ,ץרו ץר אוה ,חריסמ וזיא"

 !!!ןואד'צאט ,ותוא רוצעל חילצמ
 ךפהמ הזיא 10:14 םיליבומ םחו
 ורתונ הגאד לא ,ינשה עברה ףוסב

 ו-7 ו
 קחשמ והזש שיגדהל יאדכ

 קושב םויכ ידיחיה לובסופה
 בל תמושתלו ילארשיה
 .(םינאוביה

 5 רבע א-ה .םיחדמ ךלהמ"
 ,ןואד'צאט ,םולכ ומכ םינקחש
 גישמ קחשמהו תצמחומ הטיעבה
 *.16:14 ליבומו תודוקנ 6 קר

 םיכלהמל היצפואה תמייק
 ,תונוש תויוריהמב םיבר םירזוח
 .ךיתואיגש תא ןיבהל לכותש ךכ

 2 ךלהמ םאה !!!ןואד'צאט"
 ".הטיעב וא תודוקנ

 לש םיגוס ינש םנשי
 תוצובקה 8 םע דחא :םיפואיילפ
 השק קחשמ והזו ,תובוטה
 ,ליגר ףואיילפו רתוי ןיינעמו
 תורשפא תא שי הגילב ומכו
 .השק הנועו הלק הנועל

 וב 7
 ₪/8-ל רפומ (28-ה .תודוקנ
 תודוקנ 8 דוע ...ןואד'צאטו
 ו
 ".תודוקנ

 ןקחשב טולשל לוכי התא ,ףוסבלו
 תרזעב ,הציפקב וא בוביסב יאמצע ןפואב
 .ןקחשב הטילש לש תניוצמה תכרעמה

 ידיב רודכה ,קחשמה םויסל תוינש 30"
 ןואד'צאטו רסומ אוה קחשמה לש (2₪-ה
 ".הז תא השע אוה ,חצינ קחשמה 4

 דקש רינ תושגרתהמ קונח ןורגבו
 ו

 [- קשר



 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 6 א(: ג צ 005 תרבח
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 "ושאזמק [ןא דוא[ת" - שדחה
 ךשמהה קחשמ השעמל אוהש
 ץאמ 10 א א 5צ אז \ א"-ל

 ,םויטנפ ךל שי םאו 1-.:. 
 ךסמ סיטרכו תוחפל ןורכיז 8
 תונהיל לכות זא ,דש ומכ ריהמ
 אוהש ,א151 ןונגסב (211851-מ
 .השק תוחפ תצקו יתלילע רתוי תצק

 אב ךשמה ,אובי ךשמה
 ו/1]1 דע רופסל חילצה ןוספמיס טראב

 *ןצ יקור" תא רביחשכ ,ותימורב 7)
 "פד א-דמא ו" טרסה ."11| ובמר"-ו
 םיכשמהה תלעבל הרדסה תא ךופהל ףאוש
 לומ ןואגב דדומתמו ,רתויב םיבורמה
 בשחמה יקחשמ םלועב .*/1 ןמרפוס"

70705 
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 .ימלוע איש עבק "א[א0-0 ₪57 וו"

 ו כ ו 8 7

 ץסז.זסמ"-שכ ,"פשה 68 ש557"-ו

 וארקת ...דוחאמ קחרה ראשנ 7
 יקרפ* ,"5.5₪00₪* ,"םינרדה" םהל
 יב מ ו ו תמי

 תיישעתב ירווילוה .ץורית םהש ודיגיש
 ירא תלמי ג סו ו

 תתל* םתרטמש ונעטי םירחא .םינשי
 וא תוארל םיבהוא םהש המ תא םישנאל
 ו ו יב ו יו-יו
 ,סטתאטדאהא ץתסנמסד וו"

 ."זא דזאומ םא[א*רךמולכ
 יטיא היהש תורמל ,ןושארה קחשמה

 ב ו
 ,חילצה וקחשמל 111880  תסרג ואיצוה
 לש לודג הזכ רחבמ היה אל ונמזבש ינפמ

 | עים ב יי לי יו ו
 ךות ,ןמזב תוציפקו םירזייח עפוש ,ינוידב

 ןמז/ללח  תפילחמ טבמ תדוקנב שומיש
 .תללכושמ

 ינוניב תולוק לושיבו םינקחש קוהיל
 תא וניבה אל דווילוהבש הארנכו דורי דע
 שו = יד יב ימיו ₪ לוג
 םינייפאמה ויה ,הדירחמ קחשמ תויטיאו
 "ומ יו יין יין ה *ןוןימ יב

 היצמינאב ;הקיפרגב .,תוריחמב םיינכט
 התוא ונינפב תבצינ ,קחשמ יורועיש המכו

 .תרדא יי ה = ומ וי יוד

 םינימאמ 5 אסשדט אצ אסס5-ב
 תא וכפהיש המ םה םינטקה םייונישהש
 טיהלל ,לאיצנטופה םע ינוניבה קחשמה

 .ןוה ףרוג =

 "היה היה" + "ילרוג ןורביז"
 דיתעהמ רגנצראווש ,"ילרוג ןורכיזיב

 ותוא ,ול רוזעל הווהב רגנצראוושמ שקבמ
 אוה ךמש) התא .ןאכ םשוימ ןורקיעה
 חרבש ,דיתעהמ 'גייג תא שגופ ,ו'גייג

 ו ו
 אוהש תורמל ,הירוטסיהה יונישב .םשאוה
 ומכו ןמז תרטשמ ןיעמ אוהש ןוגראב רבח
 יי יו צו שיר מ = יולי יו צה ב

 רבעו הרטשמהמ שרפ דיתעהמ
 ו יב גה מ יג א ומ
 .תוירותסמ

 יי יי ה
 תורוט ומכ ,ודיתעב םגו) םיירוטסיה
 תוקיתע ג וש "פי ימי שייר ו "|

 ;ןכו היה היה* הרדסב ומכ שממ ,'וכו

 י'גני'גהו ןבלה ןקזה םע אבסה .ןכ
 | :ןןמזה לכ "!סוב !סוב" חווצש ןטקה
 || ריבסה קודש ומכ יכ ,טושפ אל הו
 | בוט אל - "דיתעל הרזחב"ב יטראמל
 יהי = יא דיר ")ו * | דד יי

 ו
 ינב לש םתברק ינפמ הריהזמ ךלש
 תומלעוה רישכמב תדיוצמ ףאו ,םדא
 ו

 8[ 1:6 -ב םינוגנילקה
 | רב יה ו ינו חצע 1

 לבא ,ןוכנ לכה ,שודנ רבכ אשונהש
 ל-8 1 ו

 תא הקול "תוואזמכ וא דואומ*
 | תוריצי לכמ םיבוטה םיקלחה
 | ןהמ השועו ,יתרכזהש "ןמזה תועסמ*
 ךפוהש ,חתמו ןירותטמ לש לייטקוק
 7 | ו ו רץ ו יי
 ךיא עדוי .קוידב אל התא הליחתב
 ₪ ה ךילעו ,ךתופח תא חיכוהל
 ןהילא תופוקת 4 לכה ךסב שי) ןמזב
 לע.תומל ילבמ חרחרלו וץופקל ןתינ
 .לעשו דעצ לכ

 תיתשתו קשממ
 נע ומ ב יל מ יו 1 -ב

 םיאור ונא קחשמה תא .\(א\ומו!טואפ

 ךסמה לע .ןמז/ללחה:תפילח ךותמ
 ,םינטק םינותנ יכסמ ינימ לכ םיארנ
 ה גיי תו "1 יש 11 ישי מ

 7 ,הפילחל ץוחמש םלועה לא "ןולח"
 תא םיאור וכרד ךסמה השעמל אוהש
 .קחשמבש היצמינאהו הקיפרגה לב
 - ךסמה תא םישל ,יתוא ולאשת םא
 "" ךרד וז ;הדטקב הייאר חתפכ ישארה
 ,הדבועה םע דדומתהל תיטנגלא

 1 ו
 קלח תולעהל תובייח ווו|טאה-ב
 ןנובתהלו עונל ידכב .עקרמהמ ןטק
 היוש ל ו יש ולה ד ומ
 םיצפח תחיקלו בורקמ תוננובתה .הפילחה
 יוצרה טקייבואה לע הציחל ידי לע.תושענ

 לחה ,תרחא הלועפ לכ .הייארה ךסמב
 םיצפחה תקירס ,קחשמ תניעט וא תרימשמ
 ,ןמזב הציפקב הלכו תומלעיה ,ךתושרבש
 ןיעמ - !0:11[3[:% תלעפה ירי לע תישענ
 לש היתולוכי תא םכותב םינפוצה םיבבש
 רסמבו ,₪ו0011ןי לע ץחל .הפילחה
 לבותש תולועפה ועיפוי ידדצ םינותנ
 ןייצל יוצר .הילע ץחלו הלועפ רחב .עצבל
 טילקהל לכות וילע ,קיר גוו('ןווש שיש

 יו ו
 .עסמה ךלהמב ולאכב (לקתיתוו

 ?םיקנרא חותפל
 יו ו

 יתרפיששכ קוידב ונו/אומכ ןא-דזואומ

 ותוא יתכפה ,486-מו .ילש בשחמה תא
 ךסמ םיטרכו ןורכיז 1611: םע 90 םויטנפל
 אלו "סט" שממ אל קחשמה .2א113 םע וא"|
 .זינרמ הז לבא ,דירחהל יטיא שממ

 הקיפרגה .הרומת שי לכה תורמל
 ו

 8₪00%600-ב לעופ ילש יאוא|[כו\5-הו

 תמאב הקיפומהו ,!םיעבצ.ןוילימ 16.7 םע

 םא ,ןכבו ?הז תא הווש הז םאה .תעקשומ
 םי*ו |, 1 אר ,דבלב הקיפרגב סי ויד שד

 יו יי ]2 יה מ

 ,םיניינעמל ינו ישייז יובש ישי 1-1 74]>

 םיתנכתמה ...'וכו םיקיחצמ ,םיאלפומ
 ינוילימב היצמינא וי ד יו יעז בו

 .רוטינומל ונתוא טנפהל ןתינ םיעבצ

 אוה וגוואוו:וג זא דואו: ,תאז םע
 םישמתשמ אל םאו| השק יר וז

 רופיסהו וקחשמה ךרואל תכרדומ הרזעב
 ד ל מ יב ל מב יב
 קלח תויהל ףייכ לבא ,ירוקמ שממ אל
 .ונממ יביטקארטניא

| 
 ו
| 



//0//\/ 
 4 יִּכ 2

 ךות) ותומלשב םכינפב איבהל יתטלחה
 רואנ יתיא לש ובתכמ חא (םילק םירוציק
 םירבד וב םיבותכש ןוויכמ םילשורימ
 .םיבר םיארוק וניינעי יאדווש

 ןב רואנ יתיא ימש .ר"ד ןלהסו ןלהא"
 זיוו תא אהוק ינא .םילשורימ 5

 יונמ יתייהו 2 ןויליגמ לחה תועיבקב

 יונמה םָייתסה 43 ןויליגב .17 ןויליגמ
 תא קודבא ותוא שדחאש ינפלש יתטלחהו
 - טיבמוזו קירפ - םירחאה םירחתמה ינש
 לע יתמתח אל ,טיבמוזב רתוי יתניינעתה
 אוה דציכ תוארל יתיצרש ןוויכ יִוָנמ

 יתנבה ,תונויליג המכ רחאל ,ךישמי

 6% )כ

 ףוסבלו תוינוציחה לע ףידע ןכותהש

 רתוי יעוצקמ אוהש ןוויכ זיוו תא יתפדעה

 םינטק םידליל הנופ יתעדלש טיבמוזמ

 .רתוי

 םיאצומ ןכיה יתיא לאוש ףוסבל

 3865% בשחמל םג םימיאתמה םיקחשמ

 ןנוכ וא לוק סיטרכ אלל .,ןורכיז 2א| םע

 כ

 אוהש הכוראה םיקחשמה תמישר ןיבמ

 םיקוושמ םיקחשמה .תיברמ ,הילע לאוש

 אוצמל ןתינו תבשחמו.גאב תורבחה ידי לע
 תא תוחפ? .תובר.םיבשחמ תויונחב םתוא

 תונחב לזומ ריחמב אוצמל ןתינ חש 2
 06 ללה בוחר) םילשוריב גאב

 סיטרכ הזיא לאוש הנבימ רמלוא איג

 טסט הוטו( 32 :רתוי בוט לוק
 לש "ץס-3) וא ₪וויגצסטתה ה[גא

 דציכ איג לאוש ךכל ףסונב 7%1601:ו \' 150
 םילמס יצבוקו 111.7 הרזע יצבוק םירצוי
 ?1(:() גוסמ (₪08[1)

 בוט לוק םיטרכ הזיא הלאשה .איג ייה
 סדיילב רלור וליא הלאשל המוד רתוי
 תונורתי סםיטרב לכל .רתוייםיבוט
 ,ינורקע ןפואב .םירחאה יבגל .תונורסחו
 ,בשחמ יקחשמ רקיעב ךתוא םיניינעמ םא
 םא .רתויב לוזה .לוקה םיטרכ תא שוכר
 רתוי יתייווח ןפואב "קחשל" ןיינועמ התא
 דחא לכש ירה ,הקיסומ *ווילבו
 תופסות קפסמ וללה םיסיטרכהמ

 יוצר ןכלו ,ול תוידוחיי ןקלחש תוניינעמ
 ,א₪ 32-ב .טרופמ עדימ שקבתש
 רזייסיטניס תדיחי תמיוק ,לשמל
 ,םינוש םילילצ 32 עימשהל תלגוסמה

 ןועטל תורשפא שי \!!וזה9ח] אזהא-ל
 םיילקיסומ םילכ לש .םילילצ םע םיצבק
 ונשי ץטזס 3₪0-ה סיטרכבו ,םינוש

 ללוכה אטוע תרבח לש לילצ רזייסיטניס
 תרצויה תינורטקלא תכרעמו םילילצ 2

 םילילצהש שח התאש ךכ ,יפקיה לילצ
 ןיעמ - םינוש םינוויכמ םיעמשנ

 זס 30-הש הדבועה המיהדמ .דממ-תלת

 !םיקחשמ תוברל - הנכות לכ םע לעופ

 תונכות ןנשי ,160-ו גז: יצבוק יבגל
 תובית ןיעמ - 1סטוטסא תוארקנה תודחוימ

 .ולא םיצבק תריציל תושמשמה םילכ

 שוכרל ןתינ רטנס ףוננזידב גאב  תונחב

 תרבח לש םילמס תריציל הנכות
 איהו שסכא ₪סזזסא המשש 5

 תונפות ןנשי .םילמס תכירעל תשמשמ
 ואו םי-םמ5 יבג לע רקיעב תופסונ תובר

 :ןהו6חוטז-ב

 סיטרכ לא םינופ דציכ לאוש דוה ינר
 ,ןבומכ ,סומינב הסינ אוה ?רטסאלב דנואסה
 220]ו תבותכ לא םייארקא םירפסמ רדשל
 ךא ,וז תבותכל \/06%< ץבוק אורקל וליפאו
 ולבקתי איהש הפש לכב הנכות יעטק .אוושל
 .הכרבב

 יתאפב ןטק רפכבש יתעמש ,ינר םולש

 תולוק ואצמ גרובניז ארקנה הנבלה היסור
 ...רטסאלב דנואסה סיטרכ לע םיעיפשמה

 ךניאש חינמ ינא .תוניצרב וישכע
 תורוש תאירקב םיארוקה תא ףייעל הצור

 רפס ומשש רפס םייק ,תינכות לש תוכורא

 רפסה והז .גאב תאצוהב רטסאלב דנואסה
 תוינכות יעטק ללוכו םוחתב רתויב ףיקמה
 .קיסייבו < ,לקספ וברוטב רקיעב םיבר

 "א

 \ ;םיטרופל היינפ לש תואמגוח .ללוב רפסה
 תעמשחלו וא.\\/ יצבוק תלעפהל תינכות
 99 וריחמש רפסה תא .דועו 706: יצפוק
 םירפסה :תויונח לכב גישהל  ןתינ'חיש
 ,ץראב םיבשחמהו

 רפסמ ןוושה דוהמ אי
 םיבשחמ נש נתושרב שיש
 ,םהיניב םיצבק.ָריבעהל וילעשו
 הקתעה אלל תאז םישוע דציכ
 ?םינוטילקת ןוילימל תעגוימ

 ?םיניינעה המ ,איג םולש
 תנכות ךתושרב םא ,ןכבו
 ,האלפנה םיצבקה לוהינ
 התא .,וסוחטמ (-טחוהמהחהשז +

 תונחל שג .רדופסמ
 תרחא תונחל וא ופיד-סיפוא

 20-ב הנקו "החפשמה התואמ"

 לבכ"-.ארקנה לבכ ח"ש 30 דע
 הבכ ."םינותנ תרבעהל בשחמ
 לבכה תא רבחו םיבשחמה תא
 תאיצי ,ןכ - תספדמה תאיציל
 תינוויב-ור הניה תפפדמה

 האלמ תרושקת תרשפאמו
 .הצוחהו המינפ

 ,םיבשחמה תא לעפה
 תא םהמ דחא לכב .לעפה
 עפ שקמה לע.ץחל ,א6 תנכות
 תצור התא ונממ בשחמ ותואב
 רחבו םינותנה תא ריבעהל

 לָבקמה בשחמב [:9 ץחל .1.גה

 רצוויי היינש ךומ .[.וווא רחבו םינותנה תא

 לש דחא דצב הארתו םיבשחמה ןיב רשק

 חישקה ןנוכב םיצבקה תמישר תא ךסמה

 7 ב

 א 4 רו א
 רש ₪

:| 
| 
 שש

 לש םיצבקה תמישר תא ינשהיהצבו ךלש
 התע .ינשה בשחמב ןקתומה חושקה ןנוכה
 יםיצבק ןומיס לש הלועפ לכ עצבל ןתינ
 וליפאו םתרבעה ,םתקתעה ךרוצל
 .בשחמל בשחממ םתקיחמ

 .חונו ריחמ ,ליעי ,טושפ

 עודמ תעדל שקבמ ביבא לתמ רימז

 רמולכ) דואמ חחובג תוריהמ ילעב םימדומ

 ךרד םירבחתמ (םיינוציח דואב 0

 ?ירוטה רוביחל אלו תספדמה תאיצי

' 

2 
1143294440 
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]1 
| 
 ווווי''י' ַי

 אשונה תא טעמ ביחרנ'אוב ,רימז ןלהא
 תורוצ יתש ןנשי /6-ה בשחמלש ריבסנו
 קשממ :תוינקתו תולבוקמ תרושקת
 תירוט האיצי ויוניכב עודיה 2

 תאיצי םשב רכומה יליבקמ קשממו
 .תספדמה

 םנשי םיבשחמה תיברמב
 ₪5-232 ויקשממ ינש
 ,60812-ו 0% םיארקנה
 תספדמלי.יליבקמ קשממו
 רבכש יפכ .1[.זו ארקנה
 ,תמדוקה יתבושתב יתנייצ
 ללכ ךרדב יליבקמה קשממה
 םינותנ תאצוהל שמשמ
 אוה ךא ,!הספדה) בשחמהמ
 ומב םינותנ תלבק רשפאמ םג
 .א6-ה תנכות לש הרקמב
 םג הז לכ תא ךל רפסמ ינא
 ,תעדל יאדכש ןוויכ

 רשפאמ ירוטה קשממהש
 רתוי תיטיא םינותנ תרבעה
 קשממה רשפאמש הממ
 ןוויכ תאזו יליבקמה
 רחא) רוטב םינותנ תרבעהש
 תרבעהמ תיטיא (ינשה ירחא
 (תינמז ובו ליבקמב םיוות 8
 ןאכ .תספדמה קשממ ךרד
 תרבעה .היעבל םיעיגמ ונא
 תורשע לש בצקב םינותנ
 םימדומ ךרד םיוות יפלא
 וב-בצמל האיַבמ ,םישידח

 שי ןבלו בצקב רמוע.-אל ירוטה קשממה
 ךרד - ליבקמב םינותנ ריבעהל ךרוצ

 .תספדמה רוביח

 631[ שכ



 ,וחדה
 דוד סלדיא :תאמ

 -  -ווש
 ו מ ו ו
 ו

 יי וג גה מ - א מב
 ית

 א₪| תרבח לש השדחה תינכותה
 6מ:7דוש ך|.85:םשל הנועה
 תלפטמ ,₪3א1.0א סו דווח םצוו. ו:

 .תיריאה הירוטסיהה לש המודקה הפוקתב
 ו יי = יי ית ישי
 ויה םה .[(02א10א% םשב םייארפ םיגניקיו
 קשנ םהל היהו םימילא ,םירעוכמ ,םילודג

0 

0 
 מ? אמ ₪

 ווי נו נמק ו ונח וזיי

 0% יממ60 ות 106 [םווטשוהמ

 ו: ווחח*

 | וי - שב יב
 םגש גש 2-6 ל 7- רש 215000

 םהל העייסש ,רואמ הקזח היגאמו ןוילע
 םתוא .םייטלקה םיטבשה לע טלתשהל
 רפוכ ושרד ,תומדאה תא וזזב םיגניקיו
 .גרהו סנואב םמצע תא ועשעשו דואמ לודג

 ו
 תקופ היהש עגרב רשא ,ו0.[\/3א ,םגיהנמ

 ו ו
 רופיסה תא וכישמה 01:| תרבחב

 םהלש יגטרטסאה קחשמה ,וז הדוקנמ
 ;אוסאפ לע רופיסב ףפור ןפואב זחאנ
 איה קחשמה לש תיפוסה הרטמהש תורמל

 ₪ ו יי 0 ג ה
 הובגה ךלמה קר .דובכב םיכוזש דע ןמז

 ו ב יב יו לו לש

 .דנלריאב הזכ ךלמ ןיא עגרכו ברקה הדשב

 ץק םישל לכותש ינפל ,והשמ דועו
 יי ו יש ל ב יו וייה
 .םתטילש תחת דנלריא

 תבכרומ הליבח איה ('₪] ו( 58
 יו ומ יי יור ביט רו שי מ
 הב שי .ינשרח בוביס םע םיבוט היגטרטסא

 .הכלממ לש היינב ,רחסמ ,היטמולפיד
 םיצפחו היגאמ ,םיירקמ תוערואמ ,המחול

 ו מ ב יי
 .תיטלקה היגולותימהמ - םילאו םירוביג

 המחלמה ינפל
 התא .הלעמלמ תועיגמ ךלש תודוקפה

 הלאה םע החישב קחשמה תא ליחתמ
 לש םינושארה םיטבשה הנממ ,ואאו|
 ךל רשפאת איה .םמש תא ולביק םיטלקה

 המדא תקלח ,תויומד הנומשמ תחא רוחבל
 ,תוסירהב ריע ,רקב לש רדע ,תחתופמ אל
 ליחתהל ידכַב םירוביג המכו הרובש הריט
 .ךב קר יולת ראשה .קחשמב

 חול לע םיססובמ קחשמב םירותה
 וי ג" יו וב מי מ בה
 השולשל תקלוחמ הנוע לכ .תונוע
 העבראל קלוחמה) ףרוחהמ ץוח ,םישדוח
 ,קחשמב דחא רות אוה שדוח לכו .(םישרוח
 ילמיסקמה ךרואה .םירות 13 הנש לכבשכ
 לש ןושארה םויב .הנש 70 אוה קחשמה לש
 םוכס םישרודו םירומופ םיעיפומ הנש לכ
 .81.00₪ רובע סמכ הטיחו רקב לש לודג
 תא ןימזהל וא ברסל ,םלשל היצפוא ךל שי
 ו ב ו יו |

 שדח וניא ךתמדא לש חותיפה ךלהמ
 הדש תודוקפ המכ שי .א0₪] יקחשמל
 ו ל ו מ ר"מ ב
 לדגל ,תורכל ,םיצע ךותחל ,תונבל ,הטיח
 רשאכו ןמאתהל ,םימסק עצבל ,רקב
 .חונל ,ףייע ךלש רוביגה

 להואו הריט ,ריע םיאצמנ ךלש המדאב
 תמר תא םיווהמ הריטהו ריעה .םירוביגה
 התא רשאכ .ךישנא לש תוברתהו חוכה
 תא רפשמ התא ,וללה םינבמה תא הנוב

 ו רו ו = יל

 ו א ה = די ג יי ו מ ישב
 :.הביבסב םירבוע רשא םירוביגל יוליב
 ןימזהל ,םתוא םייגלו תוסנל לוכי התא
 וא תושדח םהמ עומשל ,ברק-ודל םתוא
 גוסלו המרל םאתהב ,םימסק םהמ דומלל
 .םהלש

 השולשב םיעיגמ ךלש םירוביגה
 וי רי ל ו רן ישי
 ישי = יו 1 יי = נה ₪ | "ו ]=
 רוזעל ירכב םהימסקב שמתשהל םילוכיו

 שי םהמ דחא לכל .תיזחב םגו ףרועב םג
 תלוכיה תא ועבקי רשא ,תונוכתו תולוכי
 גו ו מ מב
 םיטישכת וא ,םמיע תאשל ולכויש קשנה
 .חילצהל םהייוכיס תא תולעהל םילוביש
 חוכה תמר תא הלעמ ,לשמל ,יתמחלמ ןזרג

 קזנ.רתויל םרוג אוה ,רמולכ ,רוביגה לש
 ,ותימדת תא תרפשמ הכיסש ןמזב ;ברקב
 חילצהל רתוי לודג יוכיס ול הנקמ רבדהו
 .םישדח םירוביג םויגבו רחסמב ,תוחישב

 סייגלו תומדאה תא חתפל דואמ בושח
 הברה תויהל ךילע ךא ,םישדח םירוביג
 ,הובג ךלמ תויהל ידכב .יביסרגא רתוי
 ךילא ףרטצהל םיטבשה לכל םורגל ךילע
 ו יב = "מ ל מ ירמי
 תורמל .הייטס השעמל שי קחשמה לש
 ה בר יאו יומי
 .עגיימ םימעפלו השק ,ךורא אוה ךילהתה
 תיינבב העקשהה תדימל רשק םוש אלל
 םע ןילמוגה יסחיו רחסמה תכרעמ
 ולסחיו החמשב ךתוא ופיקתי םה ,םינכשה
 אל לובגה תא ריאשת רשאכ ךיצמאמ תא
 .ןגומ קיפסמ

 היינשה היצפואה

 םחליהל היצפואה תמייק ,ינש דצמ
 אל תולקב וענכייש דע םינכשב תוכהלו
 ןאכ ץימחה תמאב םיחתפמה תווצ .תילאיר
 רושימה ןיב קחשמה תא ןזאל ידכב :;והשמ
 תושעל םהילע היה ,יטמולפידל יאבצה
 ,הארנה יפכ .רתוי הרקיו השק תיאבצ ךרר
 ,תונפקות לש ןוויכל הטונ קחשמה לקשמ
 תא ול שיו דיספהל המ ןיא ףקותל רשאכ
 התא םא .הפקתהב גישהל לכויש המ לכ
 קיפסמ קפסלו םירוביג העבש סייגל לגוסמ
 לגוסמ היהת ,םהלש תואבצה רובע הטיח
 ןיא ןגמל .םוקמ לכב חצנלו ףוקתל
 העבשמ רתוי ךינפב ביצהל תורשפא
 שי םיסכנ וליאו המכ בושח אל ,םירוביג
 "דו רב "ה ו מנ "שי = יי ממ
 ךכב בשחתהל ילבמ םילייח האממ רתוי
 םייפלא םע םריע לע םינגמ ,םתיבב םהש
 שר יבין וד |[ ימיו

 תודש לע העיפשמ אל רוזאב המחלמה
 וא הייסולכוא ,םינבמ ,םירדע ,הסיח

 רבוע אוה רוזא תשבכש עגרב .םיבאשמ

 םחליהל לוכי התא .ןנערו םלש ךתושרל
 יו ו ו ימי ות יל
 תאז .הטיח לש דחא ריגרגב עוגפל ילבמ
 לכ םיליפמ םיררושמו םידיורדש תודמל
 - ומכ םינגמה לע ירשפא עבט ןוסא

 ילבמ ,ןקירוה תוחורו תופצה ,הבל ,םיקרב

 .תחא הרפ גורהל וא דחא ןולח רובשל
 לכמ םלעתהל ןתינ ,הנותחתה הרושב

 רחוב התא רשאכ קחשמה לש תובכרומה
 וי יו ומ מ מ

 םלועל .הריטב וא ריעב לפטל ךרוצ םוש
 הטיח קיפסמ קפסל היעב ךל היהת אל

 ךרוצה ןכלו ךלש אבצל
 ןטק המדאה תא חתפל
 אלש לבח .רתוי
 ב
 לש הזה קלחב הבשחמ
 תורמל .קחשמה
 ,הכומנ איה היטמולפידהמ הרומתהש
 תלבלבמ קיפסמ תיתמחלמה תכרעמה
 ןקחשה לש תוניינעתהה תא קיזחהל ידכב
 תא תדחיא םא וליפא .קחשמה לכ ךשמב
 שי ,דבלב המחול ידי לע דנלריא יטבש לב

 יו ו יונ
 הארנ הזש יפכ לק ךכ לכ אל הז .םימיהדמ
 341.01: תא שי רימת - חכשת לאו

 הווהמ קחשמה לש ןורחאה ברקה
 םירוביגה לכ .ישוקה תמרב הרידא הציפק
 לומ דואמ םידימעו םיקזח [יטאוטטוא לש
 .הנכסב יאה לכ ,דיספת םאש ךכ ,םימסק
 מ ב רומשל דיה ו מ

 ל ב

 ₪! גי"
 יבג לע רצומ אוה (י:[.דו6 5

 תודחוימ תושירד ול ןיא לבא ,("כ-ווכא]
 ,תיתונמא איה הקיפרגה .תכרעמהמ
 איה הקיסומהו םילועמ םיילוקה םיטקפאה
 לע לעפומ קשממה .ליגר ינורטקלא לבז
 ךירצש תורמל ,הלעפהל לקו רבכע ידי
 םייונב אל םהש םושמ םיטירפתל לגרתהל

 מ "ו יי יי יי
 תכרעמו לכה תא תזכרמו הצממש הלעפה
 בור תא הריבסמ רשא סא-!.וא₪ הרזע

 .קחשמה ךלהמב תוצצש תולאשה
 קחשמ לש תועש 100 תוחפל םכינפל

 לש הריחב ידי לע ותוא זרזל רשפאו
 םידוזאה תא להנת רשא ונטו.

 םג תמייק .יטמוטוא ןפואב םייפרועה
 .םינקחש המכל תורשפא

 קחשמ אוה 61.6 741.58 ,רוציקב

 ו ירש רי ל יי

 רע יתיארש רתויב הבוטה םימסקה תכרעמ
 שיבוש יש י ג  ימ ירב
 םיבהואש הלא יניעב םגו ,תויטלק תודנא
 היזטנפה תא םיכירעמו היגטרטסא יקחשמ

 קחשמה ,ולש םיירוטסיהה םיטנמלאה תאו
 וב היה וליא ללכהמ אצוי תויהל לוכי היה

| 



 רמייהנפוא יסא :תאמ

 תַצְ
 ,תונושמ תועפות המכ רוקיסל שדקוי םעפהו תנוכתמ הנשמ טנרטניאה רודמ

 .תשרב תוילארשי וא תוניינעמ ,תוינוציל

 בושת טנרטניאלו תאב רפאמ
 ובש םוקמל םיאבה םיכורב*

 תותפשמה ,טנרטניאה ישמתשמ
 דע-תבצמ םיקהל םילוכי םירבחהו
 ".םהיתמל

 ומלועל ךלוה רכמ וא בורק םדאשכ"

 תא ץיפהל יעבט ךרוצב םישח ונא
 - תרושקתה ילכ לכב ונדבוא
 .היזיוולטבו וידרב ,ןותיעב
 םישלוג הב ,טנרטניאה תשר
 ,םישנא ןוילימ 30-מ רתוי
 לע רשבל ילאידיא םוקמ איה
 םיקהל ידכ וא בוהא לש ותכל
 ".ורכזל הטרדנא

 תיב חתופ הלא םילמב
 פזאוימלועה תורבקה
 וירעש תא (ווה6 +:חוטוסזצ
 .םירקבמה ינפב

 :ןגראל רשפא ילמס ריחמב
 הב לולכלו תילאוטריו הבצמ
 וייחמ תולוקו תונומת ,טסקט
 בכרומ ןוריחמה .חונמה לש
 יפ לע עבקנ םולשתהו רתויב
 יצבוק לש םלדוג
 ךרוצל וחלשתש הירמיטלומה
 .החצנה

 תורבקה תיב לש ודיקפת
 םכתסמ אל ילאוטריווה
 לש םהיתומש תהחצנהב

 .םיתמה
 רקבל םיאב םירקבמה ונאשכ"

 ונא יתימאה םלועב והשימ לש הבצמב

 .ונירוקיבל למס ריאשהל ןוצר םישיגרמ

 ךרד תקפסמ "םיחרפ תראשה" תייצפוא

 תורבקה תיבב הז תא תושעל

 *.ילאוטריווה
 םירקבמה םילוכי הבצמ לכ תחת

 ראוד תעדוה חולשל - *"םיחרפ" ריאשהל

 .הבצמל ליבקמב םסרופתש ינורטקלא
 אצי המ תוארל החפשמה ינב ואובישכ

 הבצמב ועיקשה רשא ףסכהמ

 רקיב ימ תוארל ולכוי םה ,תילאוטריווה

 .ריבעהל שקיב םירסמ וליאו הבצמה תא
 דוחיאב אוה רתאה לש ודוהיי

 תונברה ,םלועה לכמ םיתמ לש םתחצנה
 ;תויעב םש םישוע אל הייסנכה וא

 השיגהו רמגנ אל תורבקה תיבב םוקמה

 .םלועב םוקמ לכמ החונ וילא
 יתימאה םלועב תורבקה תיבב רויס

 תוצייצמ םירופיצ ,תמיוסמ הגות הרשמ

 תונשי תובצמו םיצעה תורמצ לעמ ןוגיב
 .רוקיבל תדחוימ הריוא תורשמ תוקודסו
 אל ילאוטריווה תורבקה תיבב רקבמ
 .וז ןיעמ היווחל הכזי -

 תישענ תובצמל השיגה
 תותליאש תועצמאב
 רשפא .םינותנה רגאמל
 יפל ריקיה תא אוצמל
 תחת וא ,םשה ,םוקימה
 תא תונייצמש תואטרדנא
 תמחלמו תוומה תביס
 ,היינשה ,הנושארה םלועה
 וא ןטרס ,םנטאיו תמחלמ
 .וסדייא

 טוטיש תובקעב
 לש םייטנרביקה םיבחרמב

 השק היה אל תורבקה תיב
 רשאב הקיטסיטטס ךורעל
 רשא םיתמה לש םתוהזל
 !0-ב רבודמ נוב וחצנוה
 העברא .דבלב םישנא
 הקירמא ןופצמ םכותמ
 .הינמרגמ השישו

 רתויב הטעומ החלצה
 זכרמל ןכ םא תרדמנ

 המכ דעו ןושארה ילאוטריווה החצנהה

 אל ילוא .טנרטניאה יבג לע (יל עודיש
 םישנאש תויהל לוכיו ,ןיידע וילע ועמש

 קיזחמש בשחמה לש ותליפנמ םידחפמ
 איבתש הליפנ ,הזה רתאה תא
 :תובצמה לש תידיימה ןתוררופתהל

0 
 לודגה ץורימה

 לודגה ףדרמה - עץ םסזפונח הזו "5
 - טנרטניאה ישלוג לש ןומטמה רחא
 רבוטקואב 24-ב להה
 תורשע ,שממ ולא םיעגרבו
 לע םידקוש םישלוג יפלא
 הדיח יבתכ האמ לש םחונעפ
 לכ חונעפל חתפמה .םינוש
 םוקמב אצמנ הדיח בתכ
 םיפתתשמהו ,תשרב והשלכ
 תונמוימ בלשל םיכירצ
 םע תשרב עדימ שופיח

 תאיצמל אירב ןויגיה

 םהב םירתאב .תונורתפה
 יבתכל תונורתפה םיאצמנ
 םשמו רצוא דוק הרחתמה לבקי הדיחה

 :ךכ חתפנ תודשא רהזי לש תיבה ףד
 .ילש "תיבה ףד'ל םיאבה םיכורב*

 םתא ?אל ,תירבעב ךחוגמ תצק עמשנ
 ירבע חסונ עיצהל םינמזומ טלחהב
 לכב ...םיצופנ טנרטניא ייוטיב רפסמל
 וחק ,םכתאנהל ןאכ םכל ולייט ,הרקמ
 ושליגו םיבתכמ יל ובתיב ,דיל אבה לכמ
 יפ לע םיניינעמ תומוקמל האלה םכל
 רהזי ,םיענ יוליב .ילש 'תוינמיסיה
 *.תודשא

 תירילוס הרוצב ךורע ומצע רתאה
 טסקטה .דואמ תיטטסאו הפי תאז םעו

 הרכה ךות ,תונומתב אבומ ירבעה

 לע ירבע טסקט תאירקבש תויתייעבב
 .ואםמ-ה יפדב לועלעה תונכות ידי

 םינושארה השולשה .אבה זמרל ךישמי
 וכזי הדיחה יבתכ האמ ךותמ 90 ואיביש

 .םינושארה םיסרפב
 60 לעמ אצמיש ימ לב
 הלרגהל סנכיי ,םידוק
 רחאל םוי ךרעיתש
 .ץורימה םויס

 םיקחשמו תולרגה
 רבד םניה םינוש

 ךא ,תשרב יתרגש
 לביק יחכונה קחשמה
 םידקת רסח ףקיה
 קנעה תורבח לשב
 םעפה תונתונ רשא

 תורבחב רבודמ ראשה ןיב .תוסח

 רהזי לש רתאה
 ינשמ םיעטק עומשל רשפא רתאב
 רהזי לש ןורחאה וטילקת ךותמ םיריש
 "שדחמ ךבו בהאתמ ינאש םעפ לכב" -
 תופצל ןתינ ךכל ףסונב ."תולחתה"ו
 קור דראה*ב ותעפוה ךותמ ואדיו עטקב
 ."הפק

 רהזי ףיסומ סנרטניאה יסלוגל
 יריש תולמ - דחוימ םונוב תודשא
 ."הפק קור דראהב היח העפוה" םובלאה
 וא הנומת ץבוק ךותב תואבומ םילמה
 ומכו ,שוטניקמל םיאתמ טסקט ץבוקב

 העפוהה ךותמ תונומת 11 תופרוצמ ןכ

 .תירוטסיהה
 היפרגויבהו רהזי לע ערימה דצל

 תקהל לשו ולש (לבח ,דבלב תילגנאב)

 :םירתאה תובותכ
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 .דועו הבודא ,י'גידורפ ,לפא ,טפוסורקימ

 5,000 - תורחתב הכוזל ןושארה סרפה
 יושילשהו 2,500 ךסב ינשה סרפה ,רלוד
 םיחיטבמ םינמממה .רלוד 1,000 ךסב
 דועו דועו ,תוצלוח ,םיקסיד םג קלחל
 ...דועו

 םירתאה תמישר תא רהזי גיצמ ,םלסית
 תניינעמו הרישע המישר ,וילע םיבוהאה
 םוחתב .םילודג םיילקיסומ םירתא לש
 ,תאז תמועל ,שוטניקמה וא תושדחה

 םילאיווירט םירתא רהזי גיצמ
 .םימסרופמ

 ומובלא תא שוכרל רשפא ,ןבומכו
 .טנרטניאה ךרד תורשא רהזי לש שדחה

 סיטרכו םיטרפ ללוכש ספוט םיאלממ
 םילבקמו ודדוקמ וניא ספוטהו יארשא
 62 לש ריחמב התיבה םובלאה תא

 ןובשחב םיחקול םא םלתשמ ,םילקש

 ,יתערל לבא ,תיבהמ תאצל ךירצ אלש
 .םיבידנ רתוי תצק תויהל ולכי



 ו

 ו
 לוצלצ ותוא דירחה ירותפמה תומולחה
 ו מ

 ג
 הבושתה .3203-ה יקחשמ לע הבתכה
 תא םיקה ןרוא ןכלו הרורב התייה
 ו ב ג
 יקחשמ ינש תא ףוסאל רטנס ףוגנזידל
 .םישדחה 3120)-ה

 תא 300-ה םלועל ריבעמ ₪וא!א
 וא תוחפ ,םוסוכאו-ה יקחשמ תרוסמ בטימ
 5ו .ן:(יזיאאו6 תרבח .החלצהב רתוי

 יקחשמ תוכזב רתוי תרכומ אקוודש %

 הרצי ,הלש םיפיה טרופסה

 .יתרגיש יד רופיס םע קחשמ

 תא קיחרהל רומא היהש עימק
 ה ד

 ,רבשנ ,טקה ונמלועמ
 יבחרב ורזפתה ולש םירבשהו
 ."םיפי"ה הינג לע הזוחאה

 [[| ורדה עוריאה תובקעב
 | יתלב םיחרוא ינומה ךתיבל
 | ריחפהל םיסנמש ,םייוצר

 [ תא גישהל ךממ עונמלו ךתוא
 .עימקה תא דחאלו םירבשה
 ,וזכ הרוצב יונב קחשמה
 ,גגה תיילעמ עיגהל ךילעש

 ל
 תיב רצחלו ףתרמל דע
 לכבשכ ,תיבל ץוחמש תורבקה

 ו יוד ב

 דחאל קחשמה ףופבו עימקהמ

 .יתצלפמ לזאפ ןיעמ .םלוכ תא
 .תוטיש יתשב קחשל ןתינ

 ןמאתמ התא ,ןומיאה ,תחאה
 | דרפנב תומרה 12-מ תחא לכב
 רומשל לובי ךניא וז הטישב)
 תא וא הוסח 50085-ה תא

 התא בלש לכ ףוסבו (קחשמה
 .ישארה ךסמל רזוח

 תארקנ היינשה הטישה

 התא [יו.אצ 00

 - אלמה קחשמה תא קחשמ
 א ו מיי היצור =

 .קחשמה תא רומשל רשפא לבא

 ןיב תוהזל ולכוי 00%1| ילוצינ
 ןוגכ תורכומ םינפ הברה תוצלפמה

 ו

 ו
 :1י יה יי1י]
 ריוואב תופחרמש .תודמחנה תולוגלוגה
 ןורקיעה ,ללכב .םידשו תוחור ראשו
 רתויש המכ גורה ,טושפ יד אוה קחשמב

 הסנ לכות םאו תשומחת תוחפש המכב
 .האבה המרל דע דורשל

 יתנכתמ .דואמ הפי קחשמב הקיפרגה
 תדחוימ בל תמושת ושידקה קחשמה

 4 / ָּח

. 

 "איוו וימר לע ודיפקהו תיבה תוריקל

 ₪ "וי \ יד ין יי יי | ןיחבהל רשפא

 םעטה רסח בוציעב ,תובמוקטקבו תוריקה
 םיעובצ תוריקה לכ) תומוקה תחא לש

 תונחלושהמ לעפתהל וא ,ורדוק לוגסב
 ורזופש !14-ה יאול ןונגסב תודישהו
 ביטימ קחשמה .תיבה יבחרב תובידנב
 תוחור :לשמל ,תוצלפמה תא גיצהל
 ףיסומש רבד ,הצחמל תופוקש םיאפרה
 םא קרו קחשמה לש תויטסילאירל הברה
 .ותופוקש יצח םיאפר תוחורש ןימאמ התא

 ןיא תוצלפמה ראש יפלכ
 ץוח ,תונעט הברה יל

 ןבורלש תרעצמה הרבועהמ
 .םיילגר ןיא

 יקחשמל האיכ ,דנואסה
 תוחרצו ,ןיוצמ 300-ה
 ועמשי תוחבטנה תוצלפמה
 וייר "וה"

 הברה ןיא הטילשה לע
 בי ו

 ל = ין
 ינפב היווח איה 3120-ה לש
 ולגרתהש ולאל המצע
 לש הז גוסב קחשל
 ,ן(<-ב םיקחשמ

 ולאל ןטק פיט
 םפסכמ דרפיהל םיננכתמש
 ,תוחתפמה :קחשמה תרומת
 םינטק םירישכמ םתוא

 אונשל וא בבחל ונדמלש |
 גוסהמ םיקחשמב ךכ לכ |

 םיקלחה דחא םה ,הזה
 | יי ג
 םג בטיה םתוא ושפח ,ןכל
 םירתא םיצפה ירוחאמ
 םא .ןויגיהב םהב ושמתשהו

 בצמל ועיגת ,ךכ ושעת אל
 ולכות אלו ועקתית ובש
 .קחשמב ךישמהל

 קחשמ וניה [[?א1או
 דחא רותב ,3200-ל רבעוהש 20001 יומד
 תועובש ותיא תולבל רשפא הזכש

 דחאל תונויסינבו תוצלפמה דגנ ברק-ודב
 .עימקה תא

 תיביטקארטניא ,תיתודידי ,תקתרמ הדמול
 רפשלו םשייל לכות התרזעב ,תעשעשמו

 הקיטמתמב תויעב ןורתפב ךירושיכ תא

 םייניב תביטח
 הנוילע הּבוטח

 יקחשמ לש הרדס
 םיבשחוממ הקתפרה

 םיססובמה ,ההובג תוכיאב
 ,עבטה יעדמב תויוליעפ לע

  .הקיזיפהו םייחה יעדמ
 4 וישא 2 א

18 

/ 
 - םיינוב תביטח .הנוילע הביטח

 תירסת "ל-00 חתוכות וכ
 יאשה הרסה 00 וי
 - תוויסס שוסמו אר6י0 תו/יסוטמא |

 ,תיתודידי ,תקתרמ הדמול
 ,תעשעשמו תיביטקארטניא
 רפשלו םשייל לכות התרזעב
 % תויעב ןורתפב ךירושיכ תא

 .תי ס ם ב



 0 -/ )ו
 רעס-ןב ןרע :תאמ

 וב-0 ו
 ה ו

 יל תובאוכ" ץוריתל קיפסמ שישק
 רוטפיש יתיוויקש ץורית ,"םיילגרה

 ו ג
 ,חנידמה יבחרב (הילע רמולכ) ונילע
 ינא ןבור תאש תועש שולש רחאל
 לוכאל רוצעל ונטלחה רוכזל השקתמ
 ונלקתנ ןוינקל ונסנכנשכ .והשמ
 ו -
 םלוכ ,לזאזעל) ולש תונוריטהמ
 .(םינקרזמ

 .לאש אוה "?םיכלוה םתא ןאל ייה"
 תצרמנ השגדהב ,ןגרומ הרמא ".לכוא"

 ילעב םיטפשמ דיגהל הל השקש הדבועל
 הממז תא עצבת םרס ,תחא הלממ רתוי
 תנעוט ןגרומ .יח םעפ היהש והשמב
 לכוא לכואש המ רתוי םה 'וכו תוקריש
 .יתימא לכוא רשאמ

 ל רש דש יה ₪
 הליבשב הציפש ,ןגרומ הרמא ",ייקוא"

 י?ןרע" ,ריוואל ףילחת איה
 .םהינשל יתירוה ".א1גא₪ 1ז 50"

 םג השיגמה הירציפ וזיא רתיא רואיל
 דע .תואסיכב ונטטומתהו יקלטיא לכוא
 רואיל לאש תירצלמ וזיא ונילא העיגהש
 ןגרומ ול השיגה הבוגתב ,זיווב שדח המ

 .הגה אלל םינורחאה םיבתכמה תא
 לקתנשכ קוידב העיגה תירצלמה
 ילרטסאה ןונמתה ןוקרדב רואיל
 ןופצהמ העווז ירופיס בבוח חלשש
 ,ולש הנמזהה תא ןנכתל ליחתהו
 יכה הציפה לע העיבצה טושפ ןנרומ

 שור ל ג ה ו גויה כ

 תירצלמהשב ןכלו ,שושת ומכ בער
 לצבה קרמ לע יתעבצה ילא העיגה

 ."או הא 1 50₪7* יתרמאו
 ךות ,טקשב יב טיבה רואיל

 םיטפשמה ינש תא לכעל ןויסינ
 הלב ו יש י-ם רד ו "מ ו
 וטבמ תא החנעפ ןגרומ ,ונתוא שגפ
 יתהותה

 םיקרפ העבש לומתא האר אוה"
 "אבה רודה - 5148 1868" לש םיפוצר

 יי יו
 ".שארב ול העקתנ

 .רואיל םהדנ "וםיפוצר םיקרפ העבש"
 .ןגרומ הריעה ".םיקלח ינשב םקלח"
 .םתוא יתמחינ ",א1גא₪ ןד' 50"
 ןגרומל םיבתכמה תא ריזחה רואיל

 1 ו
 רואיל .ןגרומ ותוא הלאש "זםיבתכמה

 .הרזחב םתוא חקלו םיכסה
 ראבב םש יא רגש ןתנמ רצק בתכמ שי*

 אוה" ,סיבל סיב ןיב רואיל ליחתה ",עבש
 ו ו
 0 יי ו ו ו

 ".ראבה םלועל םידיקפת קחשמ שי םאו ול
 יולת ,םיבשמה העבש וא השולש שי"

 ינש" ,ןגרומ התנע ".הז לע םילכתסמ ךיא
 יי יי 1 יי יי
 עסמ - תומשנה דאבב םילוג :םיקלח ינשל
 - ליזרב ןתנ לש ובושו תומשנה ראבל
 השימחה לכ ,תומשנה ראבב םימודמד
 (תומשנה ראבב תוצח ללוכ) יתרכזהש
 רקו'צ '93-ב םש יא לבא ,ןמזמ ובתכנ
 ךשמה בותכל ידב ףסכ דואמ הברה לביק
 תרתוכה תחת דחא רפס בתכ אוהו ,הרדסל
 :םיקלח השולשל קלוחמה "ראבה ירמוש"
 ילאו תומשנה ראב לצ ,תומשנה ראב ידה
 *.תומשנה ראב

 | יב ל יו רש יב מ ישי
 רשע השימח יבועב הציפל התוא הכפהו
 איה ,תופסות עבשו הניבג לש םירטמיטנס
 תינמו'תועה הירפמיאה לדוגב סיב החקל
 קחשמל רשקב* ,והשכיא הלמלמו
 יג

 .יתברעתה ".אוגאמ זז אס"

 ,הכישמהו היירטפ ילע הקרז ןגרומ
 לבא ,תומשנה ראבל דחוימב דחא ןיא"
 ומכ תוילסרבינוא תוטישב שמתשהל ן]תינ

- 

 םלועה תא תונבל ידכ שק וא ומאט
 היהי ראבה לש לדוג רדסב םלועש תורמל)
 לש בולישב וא ,(תונבל השק יר
 יט דא םע אטו .תאו ה פזטא

 ,היגולונכט אלל םישושמ גצייל ירב
 תא .האלמ היגולונכטו תיקלח היגולונכט
 ,ןכ ומכ .ךמצעב תונבל ךרטצת םיעזגה
 םיסקה 1,500-מ הלעמל ללוכ ראבה םלוע
 המש ךכ ,ולשמ יתנובת עזג דחא לכבשכ
 *.דובעי ,היהיש לככ רזומ ,איצמת אלש

 אוה "תומשנה ראבב תוצח" ,בגא ךרד"

 .רואיל רמא ".רדהנ רפס
 של ריי

 לי מ לבי יש כ ב יי ומ
 ומכ הז תא אטבל ךרד אוצמל יתלוכי
 לו

 תא בתכש דחא ותוא אל אוה רקו'צ"
 ₪ רם

 ו מ יו
 רפס םג" ,רואיל בישה *.דחא ותוא"

 םדא ינב ריבעהל בהוא רקו'צ .בוט שממ
 ".םירחא םיפוגל

 יידמ םח היה אוה ,ילש קרמהמ יתמגל
 לאש "זרוסב התא" ,תושק יתלעתשהו
 ,דחוימב תפכא היה אל הפשכמלו רואיל
 .וילש הליכאה ילגרהל הליגר איה

 יתחטבה "1116. אוגאמ ד 51סא"
 םירה רואיל ,םיבתכמה לע יתעבצהו ול

 תא יל היה .םהיניב תצק טטיחו םתוא
 םירזייפ לע והשמ למלמ אוהש םשורה
 ןועטל חוכ יל היה אל לבא ,ילש שארהו
 ינא הזמ ץוח ,םינוטופה ודפרוט יליטמ תא
 רחאל םיניקת ויה ילש םינגמהש חוטב אל
 ,ךוראה רקובה

 הבתכה תא ארקש ד ו יי! ין "מ

 אוה לבא" ,רואיל רמא *,ימלוג ייפ לע ךלש
 רוביגה תטישב וא 408-ב קחשמ אל

 תא ריבעתש ןיינועמ היהו או:חש-ב אלא
 *.ולש הטישל םיקוחה

 ו שנ ו גו = גוב

 ו יי

 ו
 ומכ הארנ היה רשגה זיירפרטנאה רקפמ

 יתבלענ ,תיתרגש זיוו תכרעמ תבישי
 ב ו מ

 .אשונל תשגל הל יתחנה ךא ,םינבלה
 םימסקה תומישר ןיב קלחתמ ייפה לכ"
 ו ו ד יי
 לכ וא 571.1. כטמאפמ ,8
 תא תרפשמ ייפ תדוקנ לכ .תרחא תחא
 לכ - תלוכיה קוזיחל .תחא הגרדב שחלה
 8% לש המרב םייוכיס תרפשמ ייפ תדוקנ

 ו יב יי
 | ד ל ין יו = ד יי
 ".ולש תובתכה

 ,םיבתכמה תא אורקל ךישמה רואיל
 וי ב ג ו ד ב ב
 ו ורב

 ,ונממ םיקתעה ינש ונלביק ,ןב ,הא"
 ".סקפב עיגה הז

 .לאש "זותוא םימסרפמ םתא"

 ןורשיכ קוזיח ,ביריה לש ₪ תשלחהו
 קוזחתלו ,ותרחא היצפוא לכ וא הלטהה
 תדיחיו ץ2-ב םוקמב ייפב םימלשמ טושפ

 קזנ .(וקק = ייפ
 אוה לצונמ אל ייפמ =

 למשח תעיגפ -
 הדוקנל 4-תיטירק
 יתשל 8 ,תחא
 *.'וכו תודוקנ

 הליג רואיל
 ו רו

 וילא םוקמל העיגה
 הינפל ועיגה תובר
 תירצלמל תתואו
 דוע ול ףיסוהל
 םייתניב ,תחא
 ,בתכמ ןגרומ הארק
 תרדסמ בתכמ ,ןרע"

 ".לקד ןתנוימ 51 סיאט
 תרמוא תאו המ"

 לו ו
 ו ו

 בתוכ אל המ םושמ ןרע .5ז טסו ווא
 ".הברה הילע

 תפוקת לסחהוגה," ביגהל יתטלחה
 56[ (יהטזפש !0 5ההססשזטתמ 1

 "חוה.

 .רואיל םהדנ "?המ"
 הב רכינו ,ןגרומ הרמא ",תבשוח ינא"

 ,ולהמל) יתוא חנעפל התשקתה תמאבש
 לע הבתכ ונל חולשל ןתנוימ שקבמ אוהש"
 "סאו

 דימת אוה" ,רואיל בישה *,ינויגה הז"

 תרדס

 .יתינע "אגא וז אס"

 אוה ".קיחצמ יד תויהל לוכי הז ,המל"
 תא לוכאל לוכי הזכ רבד" ,שקעתה
 יש ישי | ג וב

 תבוטל ןגרומ הברעתה *,יוכיס ןָיא"
 רריירמירג לש ותשא" ,הלש קוריה ןוקרדה
 ".שאר באכמ תומי אוהש דע וילע קעצת

 לכב תופישנ הנומש שי הזה רבדֶל"
 חצפל לוכי אוה" ,רואיל הל ריעה *,רות
 *.ףעפע רינהל ילבמ ךתוא

 .יתכרעה *,אזג אמ צססש םו.סוא*

 .ןגרומ המעז "?תמאב"

 אס ץאססמ|" שקבל יתיםינ
 יי ו

 .ונגרואל ונתוא

 הברה יד ונלביק הנורחאל
 תובושת םישרודה םיבתכמ

 תי יג יער
 ,ןכ ומכ .המודכו תורחא תוטישל ןרע
 תונעל תושקב טעמ אל ונלביק
 יו גש שי ריי
 הבושת םיצור םתא םא ,קסע השענ
 הפטעמה ךותב וחלשת בתכמב
 םכילא תנעוממ הפטעמ םכלש
 ארקנ הז תילגנאב) לוב רבכ תללוכה

 ו ו
 סינכהלו הבושת בותכל הז תושעל
 ?לבוקמ .ראוד תביתל

 ו יי מ



 | /- יז

 ה יי יד יקקפי תו פיתוד

 בי יג
 רעס-ןב ןרע :תאמ

 ינש .רבודמ המב עדוי הלפאב םיקית חתמה תרדסב הפוצש ימ

 ד

 ןאכמ) %-ב ליחתמ ירודיסח םרפסמש םיקית לש | ד

 ילוגלג ,תוחור - הסכמ אל עדמהש םימוחתב םיקסוע םלוכו ,(םשה

 ד ו ו ו ו ו ו 2

 . ג ו שן רו

( 3 

 תיחכונה הנועהו תמדוקה הנועה ףוסב
 :₪|-ב םיככת ,הרדסל שדח ןפ ופיסוה
 םיאצמנ ילאקסו רדלאמש דועב .לשממבו
 תוישממ תוחכוה תפישח ינפל רחא דעצ
 הצובק ,םירזייחו םימ"בע לש םמויקל
 לע לבה תא השוע 1731-ב הקזחו הלודג

 ארונה רוסה לע רומשלו םתוא רוצעל תנמ
 ולטוב המ ןמזל .(םילגמ אל ןיידע ותואשו
 ילאקסו רדלאמו א-ה יקית לע תוריקחה
 ;בֶר ןמז ךשמל אל לבא ,ודרפוה

 ו

8 

 לש םהילענב תויהל םיצור םתיוה
 תא ואיצמה םכתעדל המל ?ילאקסו רדלאמ
 םתוא קחשל הצורש ימ לכ ?רוביגה תטיש
 רוביגה תטיש תא םיאתהל לוכי
 אוה ,תחא היינש ךותו תילסרבינואה
 דא ₪ הסלחהה 1 ד יב קחשמ

 תמר יפל םינבנ םדאה ינבש איה
 השיג םהל ןיאו 60זהקסו6ת] [סזהמ]
 .וננמז תב היגולונכטל קר אלא ,תוחוכל
 ₪ ו ג יי וי == - ]| יט ן> מ

 ,םבילע קרוז ביבחה (א1[-הש תויורזומה .

 ותואב ךרוצה יפ לע ,תולבגמ אלל ונבוי
 תובכרומ תודחוימה םהיתלוכישכ ,עגרה
 יהמ .רוביגה תטיש לש תוחוכה .תטישמ
 םע תינקנש תומד אל םא םיאפר חור
 םויק - תוחוכה םעו תוומ - יזיפה ןורסיחה
 תוקצומ-יא ,תידימת תומלעיה ,אלמ םייח
 םע חוכ תנוכתו וכ ןסוזה דוסא)
 וי רו ימי מ  ייבו

 :םיקלח ינשל קלחתי םכלש קחשמה
 הקתפרהה רמולכ) תיחכונה הריקחה
 עקרה תריקחו וַעַגרֶכ ץירמ (א[-הש

 וו ו תב ימה
 ו

 לע םימייאמו םמויק תא םיריתסמה
 לע -הפטחנ ילאקס חמ ןמז ינפל) םכמויק
 .והתמ טעמכ הרזחוהו םהידי

 ג > לשל

 |!  .תקתפרה היחת הקתפרהה בוד
 םלועב תוברק םהמ .הרוהט אז .₪-ץז .אצ
 ו יי יש מ
 םתא ,םש הייריו הפ היירי וא תוקבאיה
 הז .הדוקנ ,םיקחשמ םתא עמשמ םירבדמ

 ו
 ב ירו ו

 וא המיאה יקחשמ תא יפואב ריכזמ
 חק ,גורהב םיקפתסמש םינקחש ,לוגירה
 אל !אבה ןוקרדה הפיא ,הגרד הלע ,רצוא

 םינקחשל דעוימ טלחהב ןיינעה .ונהיי
 .רתוי םייניצר

 הב ךלש קחשמב תופתתשמה תויומדה
 ןכוס וניה סקופ ,תומדה :רדלאמ סקופ

 | ינוניב קתו םע /ו-ה לש דחוימ
 םושמ וילא ורבעוה א-ה ה יקית .ןוצר חוכ

 םהב לפטל ןכומ היה אל רחא דחא ףאש
 תפטחנ ותוחא דלי היהשכ .םהב ןימאהל וא
 הרורחש זאמו םירזייח ידי לע ויניע לומ
 דוכל שיגרמ רדלאמ .וייח תרטמ איח
 םילודג תוחוכב םחלנ אוהש עדויו רתוכמו

 לבא ,ול הצוחמ ןהו :1-ה ךותב ןה ,ונממ
 ו

 לכ דגנכ ךישמהל תלוכיה תא ול םינתונ
 יי ב כ ה ב

 2 יב ג "ל
 .ותעד תויפש

 לש ותפתוש ,תומדה :ילאקס הנייד
 (תופוג תחתנמ) תיגולותפו האפור ,רדלאמ

 תו
 הנימאה אל ,ךגתאכ %-ה יקית תא החקלש

 | יל םירבסהב ילאקס

 םיקיתה לע רדלאמ םע הדובעה ,םימ"בעב
 א

 הריכמו רדלאמ לש םירזומה ויתונויערל

 השוע איה ,םירזומ םיבצמ חתנל ותלוכיב
 הקיתשה רשק תא ץורפל התלוכי בטימב
 ךכ לכ התארש רחאלו ,םימ"בעה ביבס
 םהב הניִמאמ איה םמויקל תוחכוה הברה
 לש וילגר תא תרמוש ילאקס .םלש בלב
 רבדל תעגושמ הניאו המדאה לע רדלאמ
 היה אל רבכ רדלאמ ,איה אל םא .והומכ
 ו ןיב

 ןיב וניא רבכ ,ש"בד :1-קומע ןורג
 דימצהש םשה היה קומע ןורג .םייחה
 לעפש ,[13]-ב דואמ ריכב םדאל רדלאמ
 לש םמויק תא ריתסהל םיסנמה תוחוכה םע
 1-קומע ןורג .םהל דגנתה ךא םימ"בעה
 ורבעבו ,םימ"בעה לש םמויק לע עדי
 שמתשהו ,וידי ומב רזייח גרה וליפא
 עירפהלו רוקחל 'תנמ לע ררלאמב
 תא ץלחל ןויסינ ךלהמב ,תמאה יריתסמל

 ו

 כ -) ןורג
 |-קומע ןורג לש דיקפתה תא לביקש
 רוזעל ןיינועמ אוה םג .ותומ רחאל
 יה ג רב רו מ ג ומ ממ מ
 ,ףשתיהל םינומ יפלא דחפמ אוה ומדוק

 דו 0 ה וע ה
 ותוא הנפמ אוה תאז םוקמב .רדלאמל
 שו ו ו שי מ מ

 ,ולש ויכרצל וב שמתשמו ,ןותיעב םיקתפ
 .ןכומ אל אוה תומלו ףשחיהל ךכ וא ךכ

 להנמ דבלמ ,ש"בד :רגיקס להנמה ןגס
 ב יו מ ו יו מ ו

 רועב .ז₪]-ה שאר אוה רניקס ,"םהה"מ
 אוהש ילאקסו רדלאמ ובשהח רבעבש
 אוה רניקס יכ ףוסבל ררבתה םהל דגנתמ
 .םיברב תאז תוארהל ששח ךא ,םדעב
 רניקס טילחה ילאקס לש התפיטח רחאל
 אל) ררלאמל רזוע אוה ,םיפלקה תא תולגל
 .ולש וכרדב ויידמ רתוי

 דחא קפס אלל ,ביוא :ןטרסח שיא
 ריכב אוהש חינהל דואמ ריבס ,"םהה"מ

 א יור ג ירי מ רו דב יו ב |
 שיא יוניכה תא ול ןתנ רדלאמ .ילאקס
 ו ו ו
 ןתנ רבעב .תוירגיס ילדב וירחא ריאשהלו

, 

 גרה טעמכ רדלאמו ותבותכ תא רניקס ול
 אוה ,וונופצמ לוקל בישקת ףוסבו ותוא
 ודיקפתו ותוהז ,רניקס םע קר רבדמ
 .ןירותסמ רדגב וראשנ

 תומייק תועובקה תויומדה דבלמ
 יי וה ו ל: 1 לש יי ג מ

 הק במ מ דו יב מ די יש גמ
 םירוציהו ןירותסמה תוחוכ ןבומכו ,לשמל
 םילקתנ ילאקסו רדלאמ םהב םירזומה
 תומשנ ריכזהל רשפא .תוריקחה ךלהמב
 םיטנאטומ ,םיאפר תוחור ,ולגלגתהש
 .תובר תויורזומ דועו םירזומ

 יפ לע 100% קחשל םיבייח אלש ןבומכ
 ןתינ םינקחש ינשמ רתוי םתא םא ,הרדטה
 ₪ = יה ד יס יניב ד איוב
 וכרטצתש ןבומכ ךא ,רדלאמ לש תווצל
 ןתינ .וזרניקס לש דצהמ הרזע) ךכל תוביס
 ו ב ו ו ו ינמ
 תויומדה תא שוטנל ןתינש ןבומכו ,רתוי
 םיקוח לש השדח הרובח רוצילו תולינרה
 ,הלפאב םיקית תייומד תכרעמל םיש"בדו
 החורב קר הרדסה לע תססובמה
 .היתונויערבו

 ןויער םכל קורזל יל ונת ךכ וא ךכ
 רוחב לש אלא ,ילש אל ,הקתפרהל ןיינעמ
 ולש רבח םע דחי אולכ יתאצמש רזומ
 הנעש גאב ידרשמב ךושחו ןטק רדחב
 םיחלשנ א-ה יקית ינכוס ."ךמות" ראותל
 לש הפוג ללוכה ררמצמו רזומ חצר קודבל
 1 ו כ מ ה יי
 ו | יו ד ג
 .שאל רכז ןיא והזח לע הדוקנה רבלמ
 ילאקסו רדלאמ םה םא ןיב ,ונלש םינכוסה
 הדליג םיפשוח םמצע תא םיאצומ ,אל וא
 ליעפהל םיעדויה םיפשכמ לש תירותסמ
 ירותסמ והשמ וא ,תוחכשנ םסק תויונמוא
 .(זגרומל תונורתפו רחא

 שמתשהל ןתינ ,רוביגה תטיש דבלמ
 תואקתפרה קחשל תנמ לע תורחא תוטישב
 הטישה ,00205 .הלפאב םיקית לש
 .תחא תורשפא איה תילסרבינוא טעמכה
 םירזומה םירוציה תא ראתל תנמ לע לבא
 רפס לש יספה יקוח תא תוועל וצלאית
 תורשע ףיסוהלו ,יסיסבה םיקוחה

 וי
 א ומ [ ומ

 ה ב ירי "בוב יומו יבמ
 שמתשהל איה תפסונ תורשפא .הלפאב
 .הבוט המיא תטישב

 םא םיאתת 61.1. טז יה דדוטו.חט

 01111.1. םגו 20-ה האמה יקוחב ושמתשת
 התוא גישהל ןתינ םא קפסב ינאש תורמל
 הרבחהמ הנמזה דבלמ יהשלכ ךרדב
 .ןיינועמש ימל ,א1ה ריאן 0 אומפ)
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 לש עקרהו יפואה תאש ןוויכמ
 ו

 םושמ םגו ,הרדסב הפוצש ימל
 ו ו וג כ ג ג - ג

 תומדה ינותנ תא קר טרפא ,הלפאב
 רדלאמ ,תונוש תוטיש יתשב ,המצע
 תטישב ילאקסו 00825 תטישב
 ל ג

 יתשב תויומדה ןיב תוושהל ןיינעמ
 בל ומיש קר ,תומודה תוסישה
 לע וזבזוב תודוקנה בור 0075-בש
 42 תמועל ,ותודוקנ 75) תונוכתה עברא
 לש תונורשיכה ,ןכ ומכ .רוביגה תטישב
 וליאו תודוקנ 25 ולע 0118:%-ב רדלאמ
 רו רב ג מ ג ו מ ו

 דואמ לק שי "א קחשל דו יויו =|

 תא וא 3₪8₪0-ל רדלאמ תא םגרתל
 םימודה םיחנומה לשב ,₪08!\00-ל ילאקס

 ד ב
 רוציל ןבומכ ןתינ .תוטישה יתש לש
 קחשלו הטיש לכב ירמנל תושדח תויומד
 .הלפאב

 00875 תטיש יפ לע רדלאמ סקופ

 75 - תונוכתה ריחמ) 10-תואירב ,14-הנובת ,12-תוזירז .11-חוכ :תונוכת

 .(תּודוקנ
 12) +3 ןוצר חוכ ,ותודוקנ 10) מז ןכוס ,ותודוקנ 15) היציאוטניא :תונורתי

 .(תודוקנ
 יליעפמ ,ותודוקנ 10) 2-קומע ןורג ,ותודוקנ 10) רניקס להנמה ןגס :םיכמות

 .(תודוקנ 5) דדובה ןוחדקאה
 .ותודוקנ -15) יעבט-לעב ותנומאל יאנק :תונורסח
 תודמעב םירחא םיברו ןטרסה שיא תא םיללוכ ,ויהיש ימ ויהי ,"םה* :םיביוא

 .ותודוקנ -60) ול םיעירמה חוכ
 ,14-הנושאר הרזע ,13-הריהמ חדקא תפילש ,15-םיחרקאב שומיש :תונורשיכ

 ו ימי ו ו
 .ותודוקנ 25 - תונורשיכה ריחמ) 13-תורתתסה

 יונב היה אוה ,ןורסיח תודוקנ 40 דועו תודוקנ 100-מ יונב וניא רדלאמ :הרעה

 הז קחשמה תניחבמ .הברה יד וילע רבע זאמ לבא הרדסה לש ןושארה קרפב ךכ

 ,"וכו םיביוא ,םיכמות ףרצ ,תונורשיכ רפיש אוהש רמוא

 רוביגה תטיש יפל ילאקס הנייד

 שה גיר ו מ יב וב ירי ומ רשמי 1 שגוי

 .ותודוקנ 22 - תונוכתה ריחמ) 12-הארמ
 ,6-תושדחתה ,3-תוריהמ ,4-היגרנאמ הנגה ,5-תיזיפ הנגה :תובשוחמ תונוכת

 .(תודוקנ 20 - תובשוחמה תונוכתה ריחמ) 25-םלה ,30-תלוביס
 היגולותפ ,15-היגולונימירק ,2-םיחדקאל ברק סונוב ,םיחדקא תרכה :תונורשיכ

 :יעדמ עדי ,13-הנושאר הרזע ,15-יעבט-לעהו םימ"בע :עדי ,15-ותופוג חותינו
 .(תודוקנ 53 - תונורשיכה ריחמ) .12-םיבשחמ ,12-תורתתסה ,13-בקעמ ,14-הימיכ

 .!תודוקנ 3) 31 תנכוס ,ותודוקנ 3) הלק הניש :ןורתי

 רדלאמ לש הפתושכ 1:81-ב תרכומ ,!תודוקנ-20) "םה"ה ירי לע תפדרנ :תונורסח
 .(=10) תינקפס ,(-15) רדלאמל תזנמאנ ,(-5)

 םנמא איה ,ןורסיח תודוקנ םישימחו תוליגר תודוקנ םישימחמ היונב ילאקס
 יעבט-לעב הלש עדיה רופישב עקשוה ובור לבא ןמזה תצורמב ןויסינ השכר
 .-10-ל -20-מ הלש תונקפסה תמר תדרוהבו

 רעמ-ןב ןרע :תאמ

 יידילוה ראב :54 זיוומ ריצקת
 ו ו ו

 א ו מ עי גג
 תייחד דגנכ ןיסח אוהש ראבל רפסמ
 וניא ולש ףוגה) תויטנרביק תוכרעמ
 תלתשה רחאל תולתשהה תא החוד
 ו

 ו
 ליתשהש אפורה ,ינואלמ רוטקודכ
 תויטנרביק תוכרעמ רפסמ ופוגב
 אוה יכ ראבל רפסמ ינואלמ .רבעב

 ם- ה = ג | א 2
 ראב לש תינוסיחה תכרעמה תא
 .התומלשב

 קוידב ךיא" ,יתרמא ",ץצולתמ התא"
 "?הז תא השעת

 ינא" ,ינואלמ הנע ",דואמ טושפ הז"
 יו ו יש | ל ימין
 לכ .ילש ןוסיחה תכרעמ תא לילכ דימשהל
 רוגוב ו ו יו "ייל )| יד

 םיאת רפסמ ריבעא ןכמ רחאל ,םייתעש

 ₪ תי ומ יב ממ מי יש ימ
 לכל רשפאי ךלש אלפומה ןוסיחהש רמהמ
 ₪ יב יו ב

 ןיאש יתטלחה "?ןוכנ ,יתוא גורהת זאו"
 ,ילש תודשחה תא ינואלממ ריתסהל םעט
 קר אלא ,יתוא ףטוח תייה אל תרחא"
 *.יתרזע תא שקבמ

 לוכי התאש חינמ ינא" ,ךייח ינואלמ
 ב יי יא וב "מ יז 3 מ נמ
 לוכי תויטנרביק תולתשה תואמ ומצעל
 התא ?דדושו לכונ לש הריירקמ חיוורהל
 ךלש תולתשהה שש תא לצנמ ךמצעב
 ".םימוד םיכרצל

 וא ,הרחתמ הצור אל התאו" ,יתכייח
 .הרטשמל ךתוא ריגסיש והשימ ,עורג רתוי
 רפסמ התא עודמ יל תרבסה אל ןיידע בגא

 לכה לע יל
 התא םא תולגל יילע היהש םושמ"

 יתחנה ,יידילוה רמ ,ךלש תלוכיל עדומ
 חוטב תויהל בייח ינא לבא גשומ ךל ןיאש
 תקידב תואצות תא ףייזל תלוכי .ןיטולחל
 תאצמ ילואש וא יהשלכ ךרדב הייחדה
 קר .הייחדה לע רבגתהל רחא טנטפ

 ךב שיש הנעטה תא לוזלזב תלספשכ .
 אל ,יתוא תענכש תולתשה עבראו םֶירשע

 ו
 ,וסיכמ ןטק סיסרת ףלשו םק ינואלמ

 ור יי מ לבא רמול יתיטיב *"...הכח*

 .יתרכה תא יתדביאו יינפ
 "?יידילוה רמ ?יידילוה רמ*
 ה זו ייוש ווד וי יו | ש ו מו

 ונחב םירטוש ינש ,רתלואמו ןטק םיחותינ
 לת מ "רם יו יו מ

 .יתלאש "?הרק המ"
 יו ממ ב יש ו ינוב ייפ

 ינואלמ קיירד רמ" ,םירטושה רחא רמא
 אוה ".תויטנרביק תוכרעמ תייחדמ תמ
 הצר אוה לזאזעל המ" ,לאשו בבותסה
 "?ךממ

 לכ תא ומצעב ליתשהל הצר אוה"
 ב ב ו
 ב

 ורזעי ,ול תונתונ ילש תוכרעמהש תולוכיה
 טעומה ןמזב תואקתפרהמ תונהיל ול
 *.ול רתונש

 הנחתל ונתיא אובל ץלאית ןכבו"
 .רטושה רמא ".הרהצה ךכ לע תתלו

 .יתבשה ".השקבב"
 רתוי רחואמ םיספט האמו תועש רפסמ

 ךסב יתדספה .הרטשמה תנחתמ יתאצי
 רדחב יתדריו תינומ יתחקל .םיימוי לכה

 רשי יתינפ יתסנכנשכ .ילש רכשומה
 איה ,ילדוגאב ןשייחה לע יתצחלו הרווזמל
 לכ ,ינואלמ לע קיתה תא יתאצוה .החתפנ
 ומ רש בה יב יו ד מ 1 שרת 1
 לכה תא יתקרז ?ןימאמ היה ימ .םש ויה
 תא יתקלדהו ,תחא הנומת דבלמ רויכל
 קיתב יתטבהו יתבשייתה .תיצמב המירעה
 .ףרשנה

 לש ותנומתב יתטבה התבכ שאהשמכ

 הנומש יל שיש רמא אוהש עגהב .ינואלמ =
 אוהש יתעדי ששה דבלמ תולתשה הרשע.

 התוא יתקרזו הנומתה תא יתטמיק .רומג
 תת מ ו ימה וי
 ,יילע שיבלה ינואלמש ףסונה לבזה דבלמ
 , רפסמ ןנשיש יתיליִג הנש יצח ינפל
 " האלמ הטילש תוקינעמה חותיפב תולתשה
 תכרעמ ,שארמ התוא קתנאש ילבמ .םדאב
 לש תינלטקו הנטק תומכ רזפת הלערהה
 ותעפשה תא ענמת לבא ילש םדל לער
 הרקמב וא ,יב ליתשהל הסניש ימ לכ .יילע
 תולתשה ינממ תחקל ינואלמ לש ומכ
 .תוקד רפסמ ךות תומי ןהשלכ

 ב
 ?וישכע המ ,םייתש

37 



| : 
 % ₪ ְּי

3 
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 | ג הכפה ת וא ,יופצ היה ה ְ
 / ןיידעו .תונורחאה שנ - ווב ד %

 %% ו ייה אל < לי.

 תטיש איהש וו אא דבלמ) 0 6 \

\ 

 הטיש ,(תברועמ היזטנפ-רבייס
 תעכו הָמָדאַה רחש ינפל רואל תאציש
 תאצוי ,תניינעמ הטיש .ןונלצא םג איה
 | + .. .הלש םלועל יקרו ךא המיאתמש ןפוד

 (י יב לודג ןורפיח'אל הז
 5 :אטא6סא-ו זטואו או
 היזטנפ  תוטיש ןה 6ווטאוטאו לש
 לבא ,תוער אל :תמאב ןהו יפיצפס םלועל
 + < תוומלא תונב תוריצי לע תוססובמ ןה דועב
 לש ךירפס יפ לע גדס אואן:

 ייפילע ויז:אטא\גסא-ו קוקרומ לקיימ
 ןחלושה יריבאו רותרא ךלמה תודגא
 לש ילגנאה המשו 1: אדון \ אא ולוגעה
 9 יי מ יי יבג ייב
 תומלועה ,ינש דצמ .םתאצמה ירפ םלוע
 ה הכט ווא לשו גדרה :זו:(1ו לש

 רתויב םירכמנהמ םהו םתאצמה ירפ םה םג
 .םויכ

 ינפל .ידמל טושפ אוה עקרה ךכ וא ךכ
 תוברת המדאה לע התייה םינש תואמ
 1 וב ו יש ג

 םסקה טלפמ הלע זא לבא ,תירוטטקידו
 םיקוחרה םירושימהמ תועווזהו םלועב
 טלקמ ושפיח םיעזגה לכ .וילא ושלפ

 יי יי
 וצלאנ תועווזה בור ,םסקה סלפמ דרי ךכ
 וצצ תונושה תויוברתהו םהידושימל רוזחל
 םינקתפרהה .המדאה ינפ לעמ שרחמ ולעו
 םסק תייטנ ילעב םישנא ויהי וקחשתש

 תא תקזחמ רשא ,א(כו:ןי[5 ,ההובג
 םיבוטל םתוא תכפוהו תוליגרה םהיתולוכי
 וזכרתי םכיתואקתפרה .םירחאהמ רתוי
 טעמב המיחלבו תודובא תויוברת יוליגב
 .המדאה לע וראשנש תועווזה

 ה

 בוש הז תא וארקת לבא ער אל עמטנ
 ,| קפסל ףתרדהנ ךרד ואצמ הטישה:והצול
 / \(םיבהוא :םהש המ תא :קוירב. םינקחשל
 'התא" ,תָוילטורְבו תורצוא תו
 + ךותחל יד קחשמ ₪ יו

 : | ,081-ה תא ןקחשה ב

 א םע תו הצור התא דוע המ" 2

 מ "זחש קחסל ,המיא יליטמ תועווז +
 .תופיקתב +

 ל ל
 ודחביט םינקחש לצא\ תוקומע תויומד <
 | א .םע לבא 1 קה א-ב קחסל <
 1% \<ךלוה-לכה בוט \

 .לכב תשמתשמ הָטישה 413812-ַב ומכ

 ל 4% לע תויבוקה יגוס תשש |
 רי ו

 !דצצ ;החא א - םיִרָעְצְב -] יתסישב
 ו - זפואבו ,תומישמ

 םיקוחה רפס ָךותבו ,ירישע 'רעצ  ונימש
 שָי תויְבוק ולא תראתמה.הלבט תאצמנ
 תומחְלש .חיִנָנ ,ךעצו ,דעצ ילפב לגלגל '

 עבש ךעצ 1 ותמרש ןורש ₪ שי תמזופמ.

 האהמ הלבטה ,ותוא ,עַצבל ₪ איהו
 ₪ ןורשיב קובל ירבש
 הז רתוי םיהוָבג םידעצב לזמה עורל ,ו3ק1
 ,לשמל ,21 דעצב .יןבצעמ תויהל לוחתמ
 השק .6קו + ן0ק1 % ?סקו םילגְלְגמ
 לע ןבלו הפ לעצב םידעצה תא רוכזל
 ::םייניעה לומ 1 םעתבשל 6א1-ה

 ,חומ ,תוזיהז 1-4 שט שי תויומדל
 ,המזיִראָפו ןוצה חוכ /הגחבה ,תוחישק
 וא לגלגל ןתינ/ תומדָה תיינב ךלהמב
 יןקחשה ,ןכ ומכ .תונוכתה הבוג תא שוכרל
 יי סי רי יפו וימי
 מ ו יש יו
 .םינוחורו םיגנרקס'ת ,םיקרוא ,םילורט
 ראותמל םימוד םיעזגה בור דועב

 ּונל םיגצומ ,םראה ייומד םיקרואהו
 ,דואמ םיתלצומו ,םישדח םיעזג השולש

 א יי ית יב יניר בית
 | ו ב
 םהל םרוג ספסוחמהו הבעה ,השקה םרועו

 קד םורק תופוצמו תוירוע-תתי 4% הינזוא |

 םיא רקני
 ו לקָפַמ ל

  םהי נזוא

 צקמהמ '

 תומדל תובושחה |
 אל טושפ ,הכְוְמנ זיז טע תשק .תויהל
 ווב םיִעוגְ תאו (דתוימב בוט תשק <

 עוצקמב רוחב ל[שגדומ- -ףוס] ילכו | ל ייצ
 םיינש 4 זז"

" \ 

 א | ו שנ יש אניה:

 .םיגוש ו ימ ישְנָא םה

 .היזטנפה תומלוע האשב ונמכהש ףליאמ < 4
 תמזגומ הביחו בבְגש יפוא ל םה ןאכ <
 םימזגומ 0 + יטמרלל |
 .םירםרב :אל לל יל לק ם  .דואמ 9

 ואט ןאס תילג ?נוחורה
 שגוי .ןנטוז-
 ן-ואואסו[א0-ש = גוש םָינְטְק םה

 07 ב ₪

 ב
 | % \ - ב עב

 חר זווגמ דמוע םינקחשה תושְרל
 5 מח תי לגנאב ,תועוצקמ לש דואמ
 0 םיִ גס 2 לַבָא 150 אב
 כ המי;\ן2אכ5ה ,לַש. תועוצקמה .ומכ
 4 ב תטישָּב ול הפצמ תייה
 \ ;תט ג רוחבל ןתינ .(םהילע םג רבדנ דיימו
 ב ,ייקואו-זאדוסי ,שרפ :,תויח ודא
 | 5 שיא .,ו;םיטוסבמ :טסילטנמלא
 .םיימשסֶשופי ,(םירושימ םטוק) רסנאמרַתַנ
 ו טושל רשפא םא םיביטושל המלו

= 

 ₪ ,דואמ | וליִעָ* \םיינ
 ן \ ינזואָש | רתוי 'ףוע

 0 ב ג ו ב
 ,לָכִה ךסב תועוצקמ הרשע שולש .ססוקו
 א - ו ור עוצקמ לכ+דילו

 תונוכתה תא ללוכ | יוצקמה .רואית
 ו

+ / 

. 
. 

- 

 ו ןיבהל ןתינש: ךכ ,ןותנה
 ו כ א וב יהוה
 4 תויומה תונבל =

 א

\ + . ₪ 
 ב ל מ סקט לאותמ +, ב כ ןכש !ולא לכ תא

 רבדל אלש ,בחרומו ךרפנ ןפואב םהלשמ |  המצעל קחוזחמ תומד ְז
 .היינשו הנושאר םורפס' .תויגולירט לע + םינָיוצמון( הל 'ךח שק ג

 ב % \ לת וב בי % |
 ו ו קא 0

 קחשמה יפוא .היזטנפהםוחתב | ב : יפב ץזע 5 יפו <
 ב ועו ים

 נ 4 4 דא ]

 ותטתויומדה:לכ ,ןב ןמ
 של ול םהָסי |

 | כ ו

 תויטנ ילעב.םה םיִרוביגח לסש הדבועחו. א
 תויומדה תא" :םיכפוה טלחהב תומוסק

 .התע דע םתרפהש הממ ב
 םינקחשל ב ,הכרעמ ,יחוז :,ןכ ןמכ'
 תורזומ תוילגת לט ! תואקתפרה 1

 "" דומלל יי
 ,התא 0%

 ו
 יה מיוסמ ן המחלו הע

 : יש/יהוז ָּש עמ /
 % אס א

 ןתונְרֶד-ת קי ב
 יי חיצכיראל רפשמ

| ] 
 , .םיקלוחמ ב
 1 הנורשי 2 זאפ

 .ןלש

 1 ירחוימ
 ונרכוהש [

 4 לש תונורשיצה בור
 לכוז .הטושפ .ךכל הביסהו
 ?תולעב ןה תויומדה לכש
 .םידחוימה 1 ו -נ ,ןכבו ?םסקל

 "לש םופקה 2 ו
 רחמי רתוי הברה םימדקתמ םהו ,תומדה
 תלבגומ תומד לכ ךא ,םיליגר תונורשיכמ

 הלש עוצקמה לש םידחוימה תונורשיכל
 עיקשהל שב "ו 4 "ו ב שילמה
 :גורחל םהל רשפאמה דחוימ ןורשיכב
 יקלחב שמתשהל ידכ .ווז הלבגממ תצקמב
 לע םירתוומ םידחוימה תונורשיכהמ דבכנ
 תונורשיכה .םייח תודוקנ לע וא המראק
 הפצמ תייהש המ לכ תא םיסכמ םיליגרה
 םירוויח םה לבא ,היזסנפ תטישב ול
 לש םידחוימה תונורשיכה תמועל
 ו

 תטיש .ידמל תניינעמ הטישה ראש
 תורזומ תועתפה המכ הליכמ םסקה

 חי ר ם י
 תא ונקתשכ תועתפהה תא תולגל םכל
 = דג יו יי יי מ רב -ג "ב

 תויורשפא םיבהוא םתא םא דחוימב ,ןתוא +
 םגו םםקה תסישב םג ,ןונפתל. .םוקמו +

 םידיקפתה קחשמ והז יללכ ןפואב .ברקב
 ויו דוד רש רב מ ג מ ו וש" ו "גה

 ו
 ו יו
 .טהדדוטזמסא וא 0

 ישוקב םיאתת הטישה ,םירזומ םירוציו
 .תורחא תוכרעמל

 תונויערה ןיב הפיפח תמייק ,בגא ךרד
 ו ו

 ותואב תושחרתמ תוטישה יתש יכ תזמורה
 םהו ןכתיי .וישוקב שממ לבא) םלועה
 לוכי תזו ,םייניב תטיש ונל םיננכתמ
 !ץוציפ שָממ תויהל
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 ש
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 יבג לע וצרתש קחשמ לכ תריכמל

 .ותומבב | היינקל החנהו (:ןכ- ו

 ל"וחמ םיאבוימ ,רתויב םישדח םיקחשמה

 םג ןתינ .םיקזח םיבשהמל םימואתמו

 ,ןולא .רתוי םינשד םיקחשמ תוגקל

8-2 
 דאופמתוד 503 ךסמ םיטרכ הריכמל

 ,בֶדָנ ודבלב ח"ש 120-ב ןובכיז הנמ 1 םע
1-8 

 ,ןדיע .סנוזמא [6-ה קתשמ הריכמל
67 
 תירוקמ הפיטעב ףרדוו קחשמה הריכמל

 ,03-5343079 .ריבס ריחמבו
 ,ח"ש 60-ב אא )₪ קחשמה הריכמל

 ,ח"ש 150-ב או א -א0%1-ה קחשמו

 ,ביני .תוירוקמ תוזיראב םיקחשמה
.08- 3 

 ה א[מ]. :"ןכ< ₪01 יקחשמ 4 הריכמל
 ,אוטאודצ קרצדזוסאפ ה.ודאס תב

 אסמה א אח.וזאס אוססא

 0% - 4(כ

. 

 ש

 סה אוז אוטווד אןאספ ד 7-ו
 .04-376808 ,רימא
 בםצמב טיב 18 םאות לוק םיטרכ הריכמל

 אל ,06-370113 ,ירוא .ח"ש 300-ב הלועמ
 .00-16:00/:14 תועשה ןיב

 2 םינילבוג 0-אא!ייקחשמ 2 הריכמל
 ריחמה .ה/מ ג כ₪-ו ורוביד םעו

 הזיראב. םיקחשמה) ח"ש 150 קחשמל
 .03-6734956 ,בדנ .ותירוקמ
 ,ח*"ש 40-ב םיטדה ויגפ קחשמה הרדיכמל

 50-ב %-\/1א0 קחשמל תיללח תפסות

 30-ב תוטש טוטנשא 3ן1ו0ד קיטסיו'גו ח*ש

 :04-9893180 ,דעלג .חזש
 םישדח 60-אאו יקתשמ הריכמל

 6 תןדןוכ ה[: 4711 ,תירוקמ הזיראב

 ,יכורב .0ו אסאו 015-ו

3-3 
 .ח"ש 3550-ב 120 ןזיטיט תספרמ הריכמל
 401-9695145 ,רטכרפ ילא

 ,ואלמה אלו אחא[: ווטאן. הריכמל
 אןאספ טז 5. .םססאו

 .03-6962729 ,רינ .51.1'51.\א 7-ו

 6 הריכנמר

 ,5%1₪ ןורביז 385-040 בשחמ הריבמל ₪"

 1.44 ,1,2%1 םיננוכ 2 ,850%1 חישק ןנוב
 ש-אסאו ןנוכ ,ורפ רטסאלב רנואס
 ,רהדת .חיש 3,000-ב הלופכ תוריהמ

 .ברעה תועשב 0-3

 2.+ א וו 120818 + 386-א הריכמל
 הו 5 א 2.0 + 1.2-ו 1.44 םיננוכ

 .101 תדלקמ + 4אוה א[ + 50 זאכ
 .ותבשב אלו 141
 "אוה טה - סו תא"-ל םיקחשמ הריכמל

 ,ח"ש 220-ב אה א
 ,ח"ש 200-ב 3 דד סה
 ח"ש 200-ב [גה ה א'פודא
 דורמנ .ח"ש 175-ב 10 וס אא 2-ו
 .07-518353 ,יקימ וא
 הזיראב םישדח םיקחשמ הריכמל
 0-0%1-ל

 65-ב דווח !טואארדאוהא תחוס!מו(ד
 60-ב אמוואזטסא ,ח"ש 7פ-ב ךד:% ,חיש
 .ח"ש 60-ב 005 1.ה|א ,ח"ש
 ,ח"ש 55-ב אוק -ה ומ
 צטאדוזא ,ח"ש 63-ב אט ה דסאא
 !האוא!זד ,ח"ש 115-ב !םיקסיד הסולשו
 | .נואוןאטפ (וא[(₪5.1 ,חיש 55-ב
 235-ב קודי באו[ -ו חיש 50-ב
 .03-9322663 ,ןבואר .חזש
 ,5או ןורכיז 386 - 240 בשחמ הריכמל

 1.44 ,1.2%1 םיננוכ 2 ,850%1 חישק ןנוב
 60-01 ןנוכו ורפ רטסאלב דנואס
 ,רהדת .ח"ש 3,000-ב הלופב תוריהמ
0-8 
 ימינפ יוביג פייט תונמדזהב הריכמל
 ללוכ ,(סואמא תרבח לש הגמ 250 חפנב

 הפלחה,'הריכמל ,ח"ש 680-ב תוטלק כ
 .(םירוטילקת 2 יעיבשה חרואה קחשמה
 ,01-5081545 ,השמ

 ריחמב בשחמל (-2-א0%1 יקחשמ הריכמל ש
 ,07-518192 ,דעלג .עיתפמו ךומנ

 :םיאבה -₪01-ה יקחשמ הריכמל
 1.ודדז.ת זס אסי ואדזזאת .זאסה-נ

 הית טק ומ
 אא[. חתמו 5517

 סו .וסמ 2514 ץה(ןןד6

 לאירבג ,הינמונפוא [אדו | טטאשמ

 הרזחהו תחשמ-רש ,יעיבשה חרואה ,טייג
 תונפות תריטמל ,ןכ ומכ .קרוזל
 ,לואש .\ווחו|טואפ- ל (1כ-וכאו
3-6 
 תודגא - יוב םייגל םיקחשמ הריכמל

 תיכוכז + ריחמ יצחב ןאג פוטו תויזוורב
 םיריחמב האישנ קיתו הריאמ תלדגמ
 .03-9696593 ,דעלנ .םילוז

 40 רעו ת"ש 20-מ בשחמ יוקחשמ הריכמל |

 ג. ,1ש00 ,תויראה ךלמ ,ןיראלא ח"ש
 ךסמ סיטרכ הריכמל ,ןכ ומכ .דועו

 .03-6596945 ,ינד ."אט הו זמא
 :ו:א-[116111 א :םישדח םיקחשמ תריכמל ש"

- ------- 7 

 י- == חמש שש == 4-2 =

 6 םיניינועמ !

 ש
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 אות גאשטזא ,םזפ טאו.

 ;דיויר .םירחא םיבר דועו ,5 ויתרה[ 6

3-2 
 ,5א10 ןורביז 386 ןכא 40 בשחמ הריפמל
 דגואס 1,281 םינגוכ 850%1,:2 חישק ןנוב
 תוריהמ 0 -אוכא1'ןנוכ ,ורפ-רטסאלב
 06-5988133 ,ילט .ח*ש 3,000-ב הלופב
 ,הלפאב ררוב ,םיקחשמה הריבמל
 :תידוקמ הזיראב םוהתל ךרדהו ,המיטלנא
 .03-5353359 ,ךהוא
 ךסמ הגמ [ןוכ ,3860% בשחמ הריפמלי
 .קרךוקמ מא 0 .לוק סיטרכ ו
 םלוקמר ,ףאלמ תרלקמ ,רבכע 4
 | ;דהוא .ח* 0,400 תונכותו םיקחשמ
4-9 = % 
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